
1943.
106:e årgången.

Häfte N:r 10
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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 5/43. 

Ordinarie sammanträde den 6 oktober 1943. 

Närvarande: 16 h eders- och arbetande ledamöter. 

Vid s::unmanlrädet förekom bl. a. 
l. Valdes arkivrådet fil. dr. E. Wenclt samt kaptenen i 

flottans reserv D. H. T . Börjeson till korresponderande le
damöter. 

2. Föredrog ledamolen Thermaenius utdrag ur av leda
moten Hult ingiven årsberättelse i vetenskapsgrenen skepps
byggeri och maskinväsendc. 

3. Föredrog ledamoten Ryclen ·ett avsnitt ur »Historiska 
uppgifter rörande Kungl. Ödogsmannasällskapet», ingående i 
n.v redaktionskommitten inlämnat förslag till text i Sällskapets 
:minnesbok. 

Karlduona den 8 oktober 1943. 

1
'ids/rrift Sjö1•äsendet. 

T . Sahlin. 
tjf. sekreterare. 

38 
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Årsberättelse i reglemente och 
förvaltning. 

Avgiven år 1943 av ledamoten H. Callerst rum. 

(Forts. från häf lr> H .. '•id. 341}.) 

1. Reglemente för marinen. 

De ändringar i Reglemente för marinen , som vidtagits un
der åren 1941 ocih 1942, framgå av nedanstående o;amman-
fattning. 

Del Jämlikt 

l 
III B kbr 21/2 41 

I B 
kbr 30{12 41 III B 

II 

II go 17/41 
III A go 18/41 

§§ l Ändringens huvudsakliga innebörd 

226 248 255
1 

Inrättande av luftskydd,o;invcnta-
' ' riecförråd och luft9l'c'l1Ll.sut rcd

ningsförråd vid kust artilleri
försvarens · tygförvaltningar. 

15, 15 
215, 216 

186 

l, 9, 13 
146 

Andringar i , manskapets rätt till 
förplägnad" m m, bl'iingacl U.v 
det ändrade lönosystt•mct for 
flaggkorpral och högbåtsman. 

· å · c· tå för Skeppsportwn m wn ~ ... 
l . 1 . ·, . t J anst-stammans .;:ap VlL H-' 

ledighet m m. 

l 11 f .. • il av ma· örlogsflagga s m or a~ .... . ... n-t sal rinen förhyrt eller J tUll 1 ' . 
ann en skilda bestämmolser m' tyg 

eljest tillhandahållet far et 
(b å t) endast såframt fa rtY_!\ 

' l't". be•ca (båten) föres av 1111 1 ttl 

ha vare. 

~~ Jämlikt --- go 58/41 
go 59i41 

53 
50 

§§ 
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l Ändringens huvudsakliga innebörd 

Marinläkarstipendiat över stat, 
som avlagt medicine licentiat
examen, hänföres till löjtnants 
t j änstekla.ss. 

II kbr 10/7 42 192 Införande å de• •större av flottans 
fartyg av en särskild uppbö·rcl, 
skydelsupp börden. 

I A go 17/42 
III A go 18/42 

IA go 22/42 
UlA go 23/42 

I A } 
ni A go 292/42 

I A go 423/42 
III A go 424/42 

II go -133{42 

I A l 
III AJ go 835/42 

145-150 
58-64 

63 
86 

43, 47 
39, 43 

55 
52 

133, 136, 137 
137 1/2 och 
137 3/4 (nya 
§§) 145, 146, 
153, 153 1/2 
(ny §) 
56 
52 1/2 

Vissa ändringar beträffande 
»hälsning och annan hedersbe
visning». 

Andring beträffande ins,ändande 
av tjänstgöringsuppgift för viss 
personal. 

Skyldighet för personalen, att till 
vakt, post m fl vid anfordran 
uppgiva namn och hemvist. 
Rätt för officer, underofficer, 
post, vakt m fl att inom vissa 
områden nl m gripa och kvar
hålla don som misstänkes för 
spioneri eller sabotage m m. l 

Overstar och kommendörer i lö. 
negradon Ob 2 skola innehava 
tjänsteställning före övriga 
överstar och kommendörer. 

Vissa befattningshavares åliggan
den beträffande skyddstjänsten 
m m (i huvucl.sak sammanhäng
ande med änclr. i § 192 enligt 
ovan). 

Bestänunelsen a t t reservpersonal 
vid flottan och vid marinens 
gemensamma kårer vid gemen
sam tjänstgöring inol11J marinen 
i förhållande till stampersonal 
i samma tjänstegrad (tjänste
klass) icke äger tillgodoräkna 
sig med högre tjänsteålder före
nad tjänsteställning upphäves. 



-594-

2. VissCl föresl.:rij'ter beträffande tjänstegrader m m 

I anslutning till 1942 års försvarsbeslut har ändrin" .· 

tagils bct~·äf~ande fänrik s löneställn~ng .och beniimning~ '~~: 
dare har mforls begreppet extra orduwne underofficer. De 
frågor behandlas närmare nedan i samband m ed n'do«ö ;sa. 

f .. · ll .. d · · l t 'l' t" l" · t> re se or v1c agna an nngar 1 c c · m1 1 ·ara av onmgsreglemenLet. 

Enligt försvarsheslutet 1942 skulle dc vid marilll'n befint
liga förrådsförvallarbcslällningarna, som infördes i samba nd 
med 1925 års försvarsorganisation, ersättas m ed en ny kate
gori underofficerare, de .s k fötuClltningsunclero)'ficerorna. 

Dessa, som skulle hava en p ensionsålder av 60 ftr och tillhöra. 
lönegraden UO 3, skulle benämnas förvallare. Fi)r flo ttans 
vidkommande skulle till denna kategori hänföras icke blott 

de tidigare förrådsförvaltarna utan även vissa andra befall
ningar för underofficerare, vilka ifråga om krav pa skicklig
het och ansvar vore jämsUillda m ed eller kunde anses slå på 
ett högre plan än förvaltartj~instcn. Della vore bl a fa llet be

träffande vissa befallningar inom maskinavdclningcn. Där
jämte ansågos vissa viktigare befattningar i expcdilions ljiinst 
bö1!a hänföras till ifrågavarande undcrofficcrskalegori. För 
kustartilleriets vidkommande beräknades samtliga fönallnings· 
officcrre vara avsedela såsom förrådsförvaltare. Yid lmslar
tillcrict skulle emellertid därjämte - ~ likhet med yad vore 
fallet vid armen - inom underofficersk åren tillkomma bes täll
ningar såsom regementskassör au 1. och 2. klassen . samt li ga 
med en pensionsålder av 60 år, dc förra placcta(Ic i löneg raden 

UO 3, dc senare i lönegraden UO 2. 
I samband med fas! sti.i.llandct av personalförteckn ingarna 

för marinens oJiika p crsonalkår·er för budgetåret 1 \l.J-2/43 in
fördes de nu omnämnda unclcrofficcrsbefaltningarn a i flo tians 
respektive kustartilleriets stater. Genom go 402/42 ha r seder~ 
mera föreskrivi ts, att bestämmelserna i RM I A r espektive Ri\ 
III A angånde förridsförvaltare skola i tillämpliga dela r gälla 

f... f" l · d ff' l t l .. v 1 l' ]fiss, ·or orv a lmngsun · c ro · 1cer o c 1 regemen s wssor a · .. 1 
och att bestämmelserna angående flaggunderofficer ~kola ga-

la för regcmcntskassör av 2. klass. 
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I enlighet med förslag av 1941 års försvarsutrednino· be
slöts vid 1942 års riksdag, att flaggkorpmlsgraden vid ma;inen 
skulle avskaffas och de befintliga flaggkorpralerna överföras 
till underoffi~crskåren. I samband med fastställandet av per
sonalförteckmngarna för marinen för budgetåret Hl41- 1942 
förordnade i överensstämmelse härmed Kungl :Maj:t (kbr 7 
augusti 1942) , att flaggkorpraler tillhörande .stammen fr 0 m 

den l oktober 1942 finge överföras till underofficerare av 2. 
graden. För att kunna övePföras skulle fordras, förutom att 

vederbö1:~nde m?d ~odkännandc betyg genomgått fullständig 
underofhccrsutblldnmg, att han uppfyllde i R.M I respektive 

nr för utnä.~nning till underofficer av 2. graden stadgade ford
ringar belruffande duglighet, så väl kroppsligt som. med av 
seende .å tjänsten, pålitlighet, lämplighet och uppfölrande. 

För kustartill erie ts vidkommande h ar med stöd av de ut
färdade ~estänn~1clserna praktisk t taget samtliga flaggkorp _ 
ra! er utnamnts till underofficerare; vid flottan där.emot finnes 
alltjämt elt relativt stort antal flaggkorpralcr, främst beroende 
på att m ed hänsyn till rådande särskilda förhållanden utnäm
ning till flaggkorpraler ägt rum utan alt vederbörande ännu 
genomgått fullständig underofficersutbildning. 

.. I anslutning till flaggkorpralsgradens avskaffande hava 
foreskri fter utfärdas om villkor för befordran av furir till un
derofficer ,av 2. graden vid flottan respektive kustartilleriet 
(~br 2 okt. 1942). Villkoren överensst~imma med de ovan an
giVna för överföring av flaggkorpral till underofficer av 2. 
graden. 

Bestämmelser om avskaffande av flaggkorpralsgraden 
bland re . 1 .. l'l · set v- oc 1 varnp 1 d1g personal hava ännu icke utfär -
dats V'd k 'Il · 
1

.. · l ustnrh en et har dock, sedan Kungl. ?viaj:t därtill 
amnat medgivande, huvuddelen av flaggkorpralerna i reser

Ven k ' Unn at utnämnas till underofficerare av 2. graden. 

f Genom go 618/42 hava nya föreskrifter utfärdats beträf
d:nd~ underofficemrcs och manskapets vid kustartilleriet in 
llJ. lmng i yrkesgrenar m m. Föreskrifterna överensstämma 

ed 1942 års försvarsbeslut. I förhållande till tidigare orgn-
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nisation 'inn ebära föreskrifterna, att den förutvarande 11 . 

d l · l · l h · d l · 
1111

::tv c nmgen ersatts mec en stgna - oc 1nwav c m ng, att -
nämningarn förvaltare och kassör införts för fön altninrr be. 

d ff. k t ' t k .. . l' 1 ,sun. ero · 1ccrare rcspe · 1 ve regemen s · assorer 1 en 1g 1ct l11ecl v 
f .. k d' . l ad ovan arr orts, att y r ·esgrenarna ra wman, s1gna m an Gch 

1 
. 

nör införts vid s ignal- och minavdelningen, samt a tt Yrk~1: 
grenen hovmästare återinförts vid ekonomiavdelningen. s 

I samhand härmed har föreskrivits, att vad i HM III före. 
skrives beträffande minavdelningen i ställe t skall äga lillä111 _ 

ning å signal- och m inavdelningen (go 617 /42). p 
Genom go 693/42 hava nya yrkesheteckningar fastställts 

för radioman och .signalman. De motsvara de vid flo ttan fö .. 
rekammande för motsvarande personal. För hovm tistare skall 
liksom Yicl flo ttan användas samma y rkesbeteckning som för 

kock. 

3. Diverse fö reskrifter au reglem entskawk Uir . 

Genon~ beslut den 9 februari 1940 förordnade Kungl. Maj:t, 
alt. bestämmelserna 1i reglemente för marinen rörande degra
deradering i fredstid av underbefäl icke längre skulle tilläm
pas. Genom kbr den 7 februari 1941 h ar Kungl. :\laj:t ut
färdat förskrif ter rörande avskedande av .fast anstill it man
s kap vid mobiliserad avdelning av krigsmakten. Enligt dessa 
föreskrifter kan den, som visar ovillighet eller oförmåga i 

tjänsten eller eljest ådagalägger olämplighet för fortsa lt fas t 
anställning, av truppförbandschef avskedas, dlcr, diir fråga 
.år om underbefäl och särskilda skäl föreligga, nccHlyl tas till 
tjän stegrad och beställning såsom menig. Föreskrifterna gä ll<.t 

icke pensionsberättigat undcJbcfäl. 
För att ås tadkomma ,enhetlighet inom försvarsväsendet 

vid utfärdandet av avskedspass uppdrog Kungl. MaJ:t ge~001 

beslut den 15 mars 1940 i anledning av framställning av nJ(s: 

dagens militieombudsman åt chefen för försvarsst ahen at~ 1 

o l l r·· l f' b r··· l ' h'iru tJJl' samral mec orsvarsgrcnsc 1c ·erna u tar eta ors Uh ' ... 'Jl 
G · · · 1"41 l · l t · " }Jatll nan. enom kbr den 31 pnuan v 1ava 1 ans u lllllo 
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föreskrifter ~tfärdats ... Enligt dessa skall i avskedspasset in
föras bl a vi tsord hetmffande uppförande under anställnings
tiden . Härvid skall främst hänsyn tagas till uppförande un
der de senas te två åren av anställningstiden. Vitso·rdet »Ut-
10ärkt väl» tilldelas, därest icke särskilda skäl föreligga till 
]ägre vitsord. Vitsorde t »Väl» tilldelas den, som uneler de 
två senaste ,åren erhållit högst två bestraffningar för förseelse , 
förknippad med mindre gott uppföTande, vitsordet ,,Mindre 
väl» den , som uneler de två senaste åren c11hållit flera än två 
dylika bestraffningar. 

Enligt go 65/42 skall vid marinen konstituerad personal 
oavsett tjä nsteåldern räkna tjänsteställning efter fast anställd 
personal av motsvarande t jänstegrad eller tjänsteklass. 

I de fall att vid krig e ller liknande förhållanden kompe
tent befa ttningshavare icke u tan väsentliga olägenheter kan 

erhållas på annat sått än genom att frångå i fred gällande be
stämm elser rörande befälsrätt, kan sådant frångående ske. 
Grunderna härför hava fas tställts genom go nr 60/42 (motsva
rande vid armen och flygvapnet) . Bestämmelserna skola - 
enligt ordern - tillämpas med synnerlig urskillning och böra 
endast k omma t ill användning, då syftemålet icke kan utan 
allvarliga olägenheter nås på annat sätt. 

Intill dess slutliga bestämmelser bliva u tfärdade har ge
nom go 43/42 för,eskrivits, att överbefälhavaren: äger ,att så
som befälstecke11! föra flagga av samma utseende som ami
ralsflagga och enligt de bestämmelser, som gälla för förandel 
av sådan flagga. För övelibefälhavarcn skall givas salut och 
annan honnör i ·enlighet med de bestämmelser, som gälla föl' 
flaggman av motsvarande tjänstgrad . 

. Genom go 830/42 har föreskrivits , att i reglemente för ma
rtnen m eddelade föreskrifter angående avgivande av salut sko
la .tillsvidare under förstärkt försvarsher·edskap och mobili 
Serlllg tillämpas enelast vid honnör för Konungen. 

fa ~enom kungörelse elen 4 april 1941 (SF nr 183/41 ) l1ar 
ststallts emblem och standert för lotsverket. 
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Emblemet som skall utgöra lotsverkets igenkä111 . 
' 1Lil<t 

tecken å tjänstefarlyg, båtar m m, beskrives sålunda. t.S-

'df" " h d" .. f d l' · »ett 
ankare med v1 . astat tag oc arover ·en ·emu c 1g slråla

1 
· bl o f"lt · t \de 

stjärna, allt av guld, 1 ovalt, att a , omg1vc av clt tåg av 

guld, hela emblemet krönt med kungl. krona av guld 
111

ed 

rött foder och blå glob ». 

Standerten, som skall föras å lotsverkets tjänstefar tyg Ocj 

båtar vid dessas användning för verkets räkning i annan tjäns: 

än lotsnings-tjänst, beskrives enligt följande, »l tvåtungad, blå 

duk med grunda flikar samt övre och undt'c kanterna para. 

lella ett ankare med vidfästat tåg och däröver en femuddi" 
'" 

strålande .stjärna, allt av guld. >> 

I samband härmed upphävdes kungÖPelsen 1908 angåen

de särskilt standert för lotsverket (SF nr 163/08). 

G. Vissa reglementen och instruktioner m. m, 

Genom go och .mo hava under åren 1941 och 19-!2 äldre 

reglementen och instruktioner av icke hemlig natur upphiivl~ 

eller nya sådana fasts-tällts enligt följande hammanliill n'ing. 

Order Fast- l Upp-
ställda hävda 

go 45/41 1 

48/4 1 1 

137/41 1 

233/41 1 

mo 50/41 1 

Regtemente m m 

U hå tstj änstins truktion (UbTI) 

1937. 
Gasskyddsinstruktion för flottan 

(GSI) 1941. 
. io··r· flottan Gasskyddsinstruktwn 

1936. f" 
Tillägg till Exercisreglemente or 

flottan III, TER, 1939. .d 

U d . . f" •]' "lJet Vl 
n erv1Snlng or man:;'~ _ ·uk· 
flo-ttan (UMF:X) , 1919, In,tt 

tion för dykare. . l! 
. r rna nlle ' 

Signalinstruktwn or IIIl· 
del I II III (SIM : I, Il, , , 
1941. 

~ 
Order 

1.....-
)110 50/41 

mo 139/41 

go 233/42 

go 335/42 

go 492/42 

go Ml /42 

mo 64/42 

mo 203/42 

mo 249/42 

mo 326/42 

mo 462j42 

Fast
ställd a 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

l 

1 
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Upp
hävda 

1 

1 

l 

1 

l 

RPglemente m m 

l Signalta.bcllcr för marinen (STM) . 
194l. . 

Föreskrifter för u t bildning i sig

naltjänst vid flottan (StUFF) 
1941. 

Signalin.struktion för marinen 
(SIM) 1929. 

Hadioin-struktion för marinen 
(RIM.) 19Z9. 

Signaltjänstinstruktion för mari

nen (StiM), I, II, 193G. 

Imtruktion för telc..ront jänsten 

vid flottan, 1933. 

Dy kcri tjänstinstruktion fö,r mari

nen (GykiM), 1941. 

Exercis reglemente för flottan II. 
Artilleri: (AEH,) del 7, J agarc 

av Puke- och Rcmulustyp, 1942. 

Grundliiggando bestiimmclser rö

rande signaltjänsten vid armen. 

lllarincn och flygvapnet (GBS); 

l935. l 
Spränginstruktion för marinen 

(Sp. IM): 1927. l 
Underbefälsins truktion Jör kust

artilleriet (Ubefl KA( 1942. 

1\:ulspruteskjutinstruktion för 

flottan (KSI), 1942. 

Unelervisning för manskapet vid 

flottan (U1'1F: 0), Eldhandva
pen, HJ42 .. 

Spränginstruktion för marinen 
(Spr LYI), 1942. 

Exercisreglemente fö r flottan II. 
Artilleri (AEH), del 8. 

Provisoriska bestämmelser för 

spärrskjutning med lvkanbatt 

och akantropp vid kus tartille
riet. 



Order 

mo 470/42 

mo 486/42 
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Fast- Upp-
ställda hävda 

l 

l 

~ 
Reglement e u1 m 

-p rovisoris ka be.stännnelse r .. 
lysskjutning vid ku.~ta rtil!e for 

l " . . l l t.. l'let rov1sons ca )e,s annneJser .. · 
Ids . 1 · .. 1 fo r 

e ' lgna enng Vlu kustarti][ 
riet. e-

Den 28 februari l 941 utfärdades kungörelse ait!!ående " re-
gistrering cw krigsmaktert tillhöriga motorfordon och släp. 

fordon m m (SF nr 114/41). 

Kungörelsen innebär, att krigsmakten tillhöriga motor

fordon och släpfordon skola erhålla en från övriga motor

fordon n1 m skild registrering. Ett centralt miliUirt fordo ns

register skall sålunda föras hos armeförvaltningens tygdepar

tement I detta register tilldelas vid registrerin gen Yarje for

don sitt särskilda registreringsHummer. Registreringsnummer 

meddelas i särskilda serier för automobiler, mol orcykla r och 

släpfordon. 
Å motorfordon och släpfordon, som införts i det mi litära 

fordonsregis tre t, skall finnas anbragt skylt utvisande registre

ringsnumret (militär registringsskylt). 

Skylten skall hava motsvarande utseende som den »civi

la » skylten , dock att den icke skall vara försed d med Jä n_s

bokstav samt alt siffrorna skola vara utförda i gul färg å 

svart holten. 
Såsom kmnplcment till det ovan föreskrivna regis tret, 5 ~01 

ju även sk all omfatta marinen tillhöriga fordon , föres i mann

förvalntingen ett särskilt »Marinens Motorfordonsregister.» 
l 1 .. va"nar, 

Delta utgör ett re•'ister över de motorfordon oc 1 s ap <o 
" 

0 
. .. . crifter 

~om ~icras d ler förhvras av mannen, samt .over v1ssa llPPo 
u o J • en' 
beträffande dessa fordon. Föreskrifter beträffande mann e· 

. .. . r·· lt . tf;irdade g 
nlotorfordonsregJster aro av mann orva nmgen u < 

nom skrivelse av den 24 oktober 1941 (TS A: II nr 33/4l )-te 
1\ .I . Reglemen 

D>en 20 juni 1941 fastställdes Kungl. n; ar ts • 

för ],·rigspolisen vid marinen (SF nr 497 /41). 
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J{rigspoJiisen vid marinen omfattar vid marindistrikten 

b vid kustartillerförsvar, som ej ingår i marindistrikt, upp· 
oc . [' 

tta m annpo zsgrupper. 
sa . 

1
. .. 

Ma rmpo 1sgrupp utgores av därtill uttagen militär perso-

al samt vid tullverkets kustbevakning anställd personal. 

n J{rigspolis uppsättes vid mobilisering (förs tärkt försvars 

beredskap) eller på order av överbefälhavaren. 

För att biträda chefen för marinen vid handläuo·nino- av 
Ob O 

ärenden , som röra krigspolisen, underställes honom kustbe-

vakningschefen vid tullverk et. 

Marinpolisgrupp underställes vederhörande marindistrikts

chef (chef för kustartillcriförsvar), som uts.er lämplig person 

till chef för inom vederbörligt område uppsatt marinpolis (ma

rinpolisch e f). 

Krigspolisens a llmänna uppgift är att upprätthålla ord

ningen, förh indra eller uppdaga brott eller mot rikets säker

het riktade åtgärder samt bedriva härför edorderlig spal1'ing. 

Till krigspolis·ens särskilda marina uppgifter hör att biträd:t 

Yid av m arinen anordnad SJ.Öfartskontroll och minhevaknino-o • 
biträda vid kustsignalväsendet m m , efterspana och omhän-

dertaga r ymmare och personer, .som bliva skilda från sina 
förband m m. 

Under fullgörande av tjänstgöring Yid krigsmakten åt

njuter personalen polismans s-k ydd och :befogenhet (SF nr 

107/42)' . 

I anslutning till nyssnämnda reglemente har kuno-örelse 

Utfärdats angeände användning inom marinen (tv tull~erkets 
kustbevakning vid mobilisering eller förstärkt försvarsbered

skap (SF nr 498/41) . 

Enligt denna kungörelse s.kall vid mobilisering eller för 

stärkt försvarsberedskap tullverkets kustbevakning från och 

IIJ.ed den dag och i den omfattning, som Kungl. Maj :t bestäm

IIJ.er, stå till marinens förfogande. 

di. RusU)evakningschefen vid tullverket samt å dennes expe

r-~1011 och vid tullverke.ts kustbevakning anställda manliga 

Janstemän äro därvid skyleli ga att tjänstgöra Yid marinen . 
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Tjänsteman Yid kustbevakningen skall under s~tdan t'·· 

ring ingå ri. marinens krigspolis, där ej chefen för Janstgö. 
l11arinel1 l. 

särskilt fall annorlunda bestämmer. 

Tjänsteman, s.oin i enlighet med vad ovan nä11111 15 t ' " 

gör vid marinen, skall hänföras till marinens rrsen·r)e1~anst. 
h 'll" . ... d SOI)o] oc h aggcs v1ss tJanstegra . " 

Genom Kungl. förordning den 24 oktober l \141 (SF 

803/41) har utfärdats ti llägg till förordningen den 26 oktol 
111

: 

1906 (SF nr 93)) angående åtgärder till undvikande av 0~er 
bordläggning samt signaler för angivande a v nöd .o1 fa ·tll-, (:I yct 
( ombordläggningsreglementet). <:> 

Tillägget innehåller föreskrifter beträffande passage av 
arbetsplats för mudderverk, bärgningsfartyg och annan lik

nande m ateriel liksom för pråmar,. båtar och flottar, som an

Yändas vid undervattensarbete, ävensom beträffande dc si" 
t:>' 

naler, som skola avgivas av mudderverk och bärgningsfartyg 

på arbctspla t s-en. 
I kuugörelsen den 14 augusti 1916 (SF nr 372) om lian

delsfartygs skyldighet att föra nationalitetsflagga m m har in

fö.rts ett tillägg (SF nr 110/41) angående dc särskilda igcnkän

ninsgtecken, som. föras av fartyg eller båt, som ii.r sys elsalt 

med magnelminsvepning. Enligt föreskrifterna skall fö ras, 

vid dager, på masttoppen eller i förstäven signalflaggan Z över 

svart kula - vävkula- och, uneler mörker, ett lj us med grönt 

sken över ett ljus. med vitt sken, båda synliga runt omkring 

horisonten och anbragta på sådan plats att för växling med 

ljus, som finnas föreskrivna i förordningen angående å tgärder 

till undvikande av ombordläggning samt si gnaler för an~ i
vande av nöd å fartyg , icke kan förekcmma. Fartyg eller ba l, 

varom här är fråga, bör icke passeras närmare än pä 300 me
lers avstånd. 

Med stöd av nådigt beslut har överbefälhavaren u tfärdat 

föreskrifter (TS :C II nr 31/42) angående märkning av törsvars
väsendet tillhörig materiel. Märkningen, som avser att fas t: 

slå äganderätten, skall utgöras a v tre kronor och anbringas i~ 
all materiel, där sådan märkning lämplig-en kan komma 

1 
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iindnin g. I\:ronmärkels storlek j~imkas efte r behov. Där 
·Jll''' .. l . . l .. 
'enl1a mar i:nmg eJ wn an vandas, får annan märkning an-

~iinda s-, var:~id sl~all iakllag~s, att märkning med en kunglig 
-rona är forbehallen kunghga husgerådskammaren. Utöver 

\ 011111ärket kan särskild märkning, utvisande att matericlen 
~ . f" . 
tillhÖr v1ss ·orsvarsgren, v1sst truppförband osv., komma till 

·tnvänclning. Närmarc föreskrifter rörande märkningen skola 

; vad avser marinens materiel utfärdas. av m arinförvaltningen. 

Bestämmelser för förkorlnin!!·ar, benämnin "::t r m ålnin ()' 
u o ' b 

och märkning av ammunitionseffekter hava utfärdals av över-

befälhavaren (TS :C II nr 3/42 och nr 14/42) . Bestämmelserna 

<~ä lla samtliga försvarsg1'enar och avse att skar)a enhetlina be-
o D 

grepp m m i berörda avseenden. 

I fråga om benämningar må nämnas, att kalibern å va

pen och ammunition, skall angivas. i mm intill 60 mm kali 

ber och därefter i cm. För m ålning och märkning av projek

tiler hava bl a fastställts grundfärger, som beteckna projektil

kroppens konstruktion (pgr, hpgr osv), apleringsringar, som 

beteckna laddningens huvudart (sprängladdning, rökladdning 

osv) samt apteringsbokstäver, som utmärka specialiteter i ladd
ningen (trotyl, fosfor, osv). 

H. Vissa föres,krifter bel.räffande de värnpliktiga. 

l. 194-1 års beslut angående utsträcl-.t tjänstgöringstid 
för vissa värnpliktiga. 

.. Genom förordning elen 7 mars 1941 m ed provisoriska be

stanunclscr rörande utbildnings tiden för vissa värnpliktiga 

~ 111 (SF nr 111 /41) förordnades , att värnpliktiga tillhörande 
arsklass 1940 eller årsgrupp 1941 , vilka uttagits till linjetjänst 
eller l1 d .. J · ·.. b el 
1 

an rac '-mngstJanst, o eroen e av bestämmelserna i gäl-

d:~de vän:pli~~Lsl~g (§ ~7 n~om ~ .. och ~), voro skyldiga att un
' fredslid for sm u!btldnmg 1Jans lgora sammanlagt 360 da
gar, repetitionsövningar häri ej inräknade. 
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Ifrågavarande beslut om. tjäns tgöringstidens förlät " . 
för vissa värnpliktig.~ utgjorde ett provisorium i anak l an1 ~ 11111g 
nya värnpliktslagen, för vilken redogöres under punkt 2 <t den 

nedan 

2. 1941 års uämpliktslag . 

Genom SF nr 96 7 den 30 december 1941 u 1 fii rcladcs 
värnpliktslag (" 1941 års värnpliktslag >>). ny 

Proposition i ärendet hade i oktober 1941 ayJiimnats til 
den då samlade urtima riksdagen. Förslaget ti ll b gc11 had~ 
utarbetats inom 1941 års försvarsutredn in g i vad avsågc ut. 

bildningsbestämmelserna men i övrigt av den s k försvarsvä. 
s.endets rullföringsnämnd. 

I fråga om utbildningstiden gällde enligt 19J(i ii rs värn

pliktslag att värnpliktiga vid flottan, uttagna till lin jctjänst, 
skulle sammanlag t fullgöra 340 dagar, om dc vonJ inskr ivna 
i sjömanshus, eljest 200 dagar. studenter och likslii llda samt 
sjökaptener och likställda skulle för s~in utbildning sa mma n
lagt fullgöra tjänstgöring om 260 dagar. Enligt <le n nya la
gen skola samtli ga värnpliktiga för sin utbildnin g t jänstgöra 
under sammanlagt 450 dagar, som skola fullgöras antingen i 
en följd (sjömanshusinskrivna) eller ock med en fiirs ta tjänst
göring om 420 dagar och med en s k efterutbildningsövning 
om 30 dagar före utgången av adertonde året efter inskriv
ningsåret (icke sjömanshusinskrivna värnpliktiga). Sis tnämn· 
da anordning avser att, därest dc värnpliktiga ej läng re skulle 
Yara erforderliga för flottans behov, omskola de vii rnpl iktiga 

(vid armctruppförbancl) och göra dem användbara vid annan 

försvarsgren (armen). 
För kustartilleriets vidkommande gällde tidi gare en sanl

manlagd utbildningstid av 200 dagar för värnplikti ga i all

mänhet, samt 260 dagar för studenter och l>ikställda, var:a.v c; 
första tjänstgöring om 170 resp 230 dagar samt en rrpc tJtlon 

övning om 30 dagar. . .· lik-
Den nya värnpliktslagen föreskriver för kustarldlcllet a''d 

f .. fl h .. · f" '1111manl," som or · ottan oc ovnga orsvarsgrenar en s, 

- 605-

·jjnstgöringstid av 450 dagar. Denna fördelas på en första 
1~iinstgöring om 360 dagar, två repetitionsövningar om vardera 
lj t ft tb'ld . .. . 
30 dagar sam en :. eru 1 .. nm~sovn~~:g om 30 dagar. Värn-
tiktiga, avsedda for handracknmgstJanst, kunna å läggas alt 

fuugöra tjänstgöringen i annan ordning. Dc värnpliktiga av
es att under hela sin värnpliktstid tillhöra kustartilleriet. Ef-

s .. . 
rerutbildningsovnmgen avser att för nya uppgifter omskola så-
dana värnpliktiga, som icke längre äro lämpade att bestrida 
befattnin gar, för vilka de tidigare utbildats, eller som av or

aanis.atoriska eller andra skäl icke längre erfordras för sådan 
~ 

tjänst. 

Utöver ovan angiven tid kunna vissa värnpliktiga åläggas 
att för sin utbildning fullgöra viss ytterligare tjänstgöring. Så
lunda är värnpliktig tilldelad m arinen , vilken vid navigations 
skola avlagt sjökaptens- eller styrmansexamen eller överma

skinistexamen eller maskinistexamen av andra klass, skyldig 
att undergå fortsatt utbildning under en tid av 120 dagar, för
delad på två repetitionsövningar om vardera 60 dagar. 

De värnpliktiga sjökaptenerna (slynnännen och maski
nistema) avses att efter de tidigare nämnda 450 dagarnas ut

bildning kunn a ibliva förordnade till värnpliktiga officerare 
(underofficerar·e) ooh som sådana därefter fullgön1 de två 
nämnda repetitionsövningarna. 

V'id kustartilleriet - liksom vid armen och i begränsad 
utsträckning även vid flygvapnet - kunna värnpliktiga utta

gas för fortsalt utbildning till värnpliktiga officerare eller un 
d.~rofficerare. Såclana värnpliktiga äro skyleliga alt utöver 

f~r~t angiven tid för sin utbildning fullgöra ytterligare tjänst
goring om sammanlagt högst 360 resp 180 dagar. Tvångsvis 
Ultagni f" .. d tb'ld · . ng or nu namn u 1 nmg avses ·endast att tillgripas 
~ den mån behovet av officerare och underofficerare i reserven 
;~ke kan till godoses på frivilligheten s väg genom hittills till
a111Pat sätt för rekrytering (aspiranter). 

f" Viss ytterligare utbildningstid kan slutligen åläggas vissa 
or Utbildning i specialtjänst uttagna värnpliktiga. Sålunda 
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kunna v~irnpliktig~1, som vid högskola eller annan thi.nlled ... 

förlig högre läroanstalt idka studier för utbildning till t' ~a 1l1-
. .. Il . ... akat·t 

tandläkare, apotekare, velennar c er mgenJor eller el ' ., 

l · 'l l t'll Jest i sådana ämnen, att c eras 'll1Sl der ,;,unna vara 1 sii rskilt " 
.. l'l · .. "a"n för krigsmakten, samt varnp 1 \.hga, som gora sannolik t, att 

komma att idka sådana s tudier, om så för bibringande de 
• o .. del l 'l' -· b f · Och v1dmaklhallancle av for avse mO)l 1seungs e alt rung erf 

o ll "l'' tt L" Ot-derliga rinsikter anses paka at, a aggas a u over 450 dau 
f ... L.. . d l .. "ars 

tjänstgöring fullgöra ortsatt t]ansg ormg un ·er 10gst 180 d 

gar. För värnpliktstjänstgöringens fullgörande gälla för n~; 
nämnda värnpliktiga särskilda bestämmelser. 

För att möjliggöra en ökning av beredskapen vid försvars

krafterna, ulan att förstärkt försvarsberedskap eller mobilise

ring skall ibehöva tillgripas, har i värnpliktslagen vidare före. 

skrivits , att dc värnpliktiga utöver d.en tidigare omnämnda 

!J'änstaörin«stiden skola kunna inkallas till en eller flera s k o o 
beredskapsövningar om sammanlagt högst 180 dagar. SkyJ. 

dighet a tt fullgöra beredskapsövning upphör dock seelan l ljz 

år förflutit .efter avslutandel av första tjänstgöring (t jänslgö

l'ing i en följd) eller i förekommande fall fortsatt tj}ins.tgöring 

för uLbildning till officer eller underofficer. Särskilt fö r kust

nrtilleric t och armen kunna dessa övningar få stor be tydelse. 

Genom att första tjänstgöringen endast. omfattar 360 dagar 
. . · · .. f 1 .· " 6 åna· Dch dc värnpilkligas utb!ldmng forst c ter om nmn m. 

o d .. 1'1 t' I· ma avses der kan beräknas vara sadan, att e varnp 1 '- 1ga ~m ' 

för beTedskapstji:i.nst, blir möjligheten att uppdillhålla be:·~dl· 
skap begränsad till en årsklass uneler omkring halva ate · 

.. . l' t l·an o!11 
Genom inkallelse till bcredskapsovnmg en Ig ovan ' L ' der 

" .. d . .. . t b I ·l·"l)cn un så skulle krävas, utnn atgar er 1 ovng crec s 'u . 
. . . . " tl '1.1 l ru·skiassei. 

hela året utökas itll att omfatla en a tva u )l uac c ' . "C· 

l ' Il ... .. . l Il l' ·t '" Jao·rn ske " Inkalle-se h IJanstgormg s w en 1g · B) L' L" . ,· ae 
. 'Il· d ·'irn pllk lo 

BOm försorg av den mynd1ghet, hos Vl ,;,en en '· .. In· 
· d · "Il t f" t' l' · llf" -·n"sbrfalct. är truppregistrer a , 1 sta c or 1c 1gare 1 u ou o , , ])e· 

. l' ·d . Da sa 
kallelsen skall 1 r egel ske genom person 1ga 01 et. .. ·elsC· 
finnes lämpligt kan inkallelse äga rum genom k ungoi 

Dessa senare skola numera ej uppläsas i kyrkorn rl . 
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Genom den nya lagen har de värnpliktigas indelning i be

·ring och landstorm upphävts. Härigenom har en friare 

~~sposition av de vär.~1pliktiga av olika kategorier möjliggjorts . 

Vidare h ar bestammelsen om indelning av de till krigs

(iinst dugliga värnpliktiga >i vapenföra och icke vapenföra samt 

däremot svarande uttagning till linjetjänst och handräcknings

tjänst utgått. D:t f?rutsättes numera, att alla värnpliktiga, 

oberoende av besil,;,tmngsgrupp, skola kunna utbildas i trupp

tjänst. Vissa värnpliktigas tjänstbarhet m m skall dock prö

vas av en särskild granskningsnämnd. Närmare redogörelse 
härom återfinnes nedan. 

Enligt tidigare värnpliktslag var varje svensk man värn

pliktig från och med det kalenderår, under vilket han fyller 

20 år till och med det, under vilket han fyller 46. I den nya 

Jagen har vämpliktsåldern höjts till 4 7 år. Vid krig ,kvarstår 

värnplikten för den som inkallats till tj'änstaörina så la"nae o t> > o 
behovet det kräver. 

Begreppet värnpliktig omfattar 'enligt lagen även sådan 

i värnpliktsåldern varande man, som är fast anställd V'id krigs

makten. Vissa bestämmelser, såsom t ex beträffande tjänst

göringstid, äro givetvis icke tillämpliga å fast anställd perso

nal. Däremot är så fallet b eträffande föreskrifterna om in
skrivning och redovisning. 

För värnplik tiga , som frikallats från värnpliktens fullgö

rande, kan Konungen föreskriva, att de skola underkastas för

~yad läkarundersökning och, om de därvid befinnas dugliga 

hll krigstjänst, vara skyldiga fullgöra värnplikt. 

.· R~tt till uppsl;ov med ii~skrivning, som enligt tidigare 

~arnphktslag i vissa fall kunde medgivas, är i den nya lagen 
orttagcn. · 

. Bandläggningen nv ärendena rörande uppskov med full-
gotande t'" t .. · 1 .. fl o n· av Jans gonng 1ar over yltats fran inskrivnings-
alUnd till förband schef. I ställe t för uppskov användes i la-

gen be .. . o nammngen anstand. 

. ,_ Bestämmelserna i el en nya lagen r örnnde de värnplikf'irras 
1·1"r· · t> 
d ZVr.wg och redovisning kommer a L t Jwhancllas särskilt u n-
er denna rubrik (punkt 3 nedan). 
7' i 1

' 8kri(t i i')ii1'iJg!'nrlet . 
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Inkallelseförfarande med personliga order :.lYses fr 
les komma till mycket stor användning. Vid sådant fö r]~;111 de. 
de måste största möjliga garanti. skapas för att dc Yärnp]~~l an. 

o d f" ·· d l I l ·· · k11"a kunna nas. me post orsan e ser. agen aro chi.rför i t> 
.. .. 'k . o l ntagna bestammelser •om, att varnpl1 tig, sa snart lans adress änd. · 

är skyldig vidtaga sådana åtgärdeT, att postförsiinclclscr r:.~s, 
militär myndighet utan dröjsmål kan komma h onom tillhan:n 
Straff- böter lO kronor - är i lagen stadgat för för su

111 111el a. 
h

.. . ~ arutmnan. 
De tidigare bestämmelserna om mönstring återf innas icke 

längre i värnpliktslagcn. 

3. Nytt system för inskrivning och redovisning 
av väm pliktiga. 

I samband med fastställandel av ny värnpliktslag har ett 
helt ny tt sys.tem för inskrivning och redovisning a\' värnplikti
ga genomförts. De grundläggande bestämmelserna härom åter
finnas i värnpliktslagen, detaljföreskriHerna i h uvudsak i den 
nya inskrivningsförordningen (SF nr 969/41 ), i en genom lgo 
1577/41 (marinens go 279/42) fasts tälld personalins truk ti on 
(PI), samt i en inskri~ningsinstruktion (In si; sen u st fas tställd 
genom lgo 3/43). 

I den nya inskrivningsordningen återfinn as allt jämt be· 
greppen stuelenter och likställda samt sjökaptener och likställ· 
da, däremot äro de tidigare b egreppen klass B eller klass A 
slopade. 

De värpnliktiga hänföras vid läkarbesiktning ti ll någoil 
av följande besiktningsgrupper: 

a) besiktll'ingsgrupp l ~ 

:: 

4

! dugliga till krigstjänst; 

)) 

' ll ]'rigs· b) » T - tillfälligt odugliga II ' 

c) 
tjänst; samt 

O - odugliga till krigstjiinst. 
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p e värnpliktiga hänföras till endera U\' kategorierna »grupp 
, eller »väm pliktiga i allmänhet >>. Till grupp K hänföras 

fi » denter och liks.tällda, sjökaptener och liks tällda , ävensom 
stUdra värnplik tiga, som på grund av särskild yrkes- eller an
~Jl utbildning kunna förutsättas vara av särskilt värde för 
»a.: soraanisationen. · Övriga värnpliktiga hänföras till kate-
~rio 0 

.. 1'1 t· · l l .. h aorien >> varnp 1 ~:~g a 1 a n1an· eh. 
o 

Till gr up K hänförda värnpliktiga tilldelas vid oin,;kriv-
ni»gen visst förband (t ex örlogsstation vid flottan, regenl!ente 
eller kår vid kustartilleriet) och tillhör därefter ständigt detta 
förband oberoende av var den väruplriktigc är bosatt. Värn
pliktiga i allmänhet tilldelas vid inskrivning ~rupp~bg, -eller 
för marinens vidkommande antingen flottan eller kustar l:lle
riet. Sådan värnpliktig tillhör det förbaud, incnn vilkets re
kryteringsområde den värnpliktiges kyrkobokföringsort är be
lägen (med rekryteringsområde avses det område, varifrån för · 
band enligt senast utfärdad lgo nr 2 erhåller sina värnpliktiga 
i allmänhet) . Vid flyttning till ort, belägen inom annat för
bands rekrytcringsområde, omregistreras den värnpliktige till 
det nya förbandet. 

Inskrivning av de värnpliktiga verkställdes enligt förut 
gällande grunder av två skilda organisationer, varav den e na , 
marinens inskrivningsväsende, omhänderhade inskrivning av 
de å s jömanshus rinskrivna värnpliktiga, uneler det att den 
andra, det gemensamma inskrivningsväsendet, ombesörjde in
skrivning av övriga värnpliktiga. Enligt dc nya bestämmel
serna har marinens särskilda inskrivningsväsende slopats, och 
in&krivning av värnpliktiga s.ker numera i ·Cn enhetlig orga
nisation. 

För inskl'ivning av dc värnpliktiga var landet tidigare in
delat i ett antal inskrivningsområden (21 st). Varje inskriv
ningsområde var delat i -ett antal rullföringsområden (hela 
landet omfattade 78 rullföringsområden), vartdera under en 
t?llföringsbefälhavare. I det nya system.et har rullföringsom 
tadesorganisal:ionen utgått. Riket indelas numera endast i in-
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skrivnim!sområden,''') vart och elt under en inskrivn in"s 
1 ~ t> c 1ef, 

vartill förordnas en regementsofficer. 

För varje rullföringsområde eller i v~ssa ~all_ llel däru,. 

skulle cnligl tidigare organisation finnas en msknvmngsnänlnd 

Antalet inskrivningsnämnder utgjord e 81. Inskrivningsnii!nnc]~ 

huvudsakliga uppgift var alt verkställa inskrivning av de värn. 

plikLiga samt i fråga om huvuddcl~.n av dessa ~~e.n Ullagning 

och tilldelning till truppslag och tJanster. Bctraff:uule uttao. 
.• tl 

ning av vissa kategorier värnpliktiga avgav namnden förslag 

till den då för varje inskrivningsområde befintl iga inskriv. 

nincrsrevisionen. Inskrivningsrevisionen avgjorde hew~ir över 

ins~rivl1'in"snämnds beslut samt kontrollerade än·n i övrigt 

dess vcrk;amhct. Revisionen verkställde viebre vis~ uttag. 

ning och tilldelning av värnpliktiga samt fattade sl.~lll i~en be

slut rörande värnpliktiga, ,~ilka anmält samvetsbctankl!ghetcr 

mo t värnpliktstjänstgöring. 

Enligt de nya fö·r cskrif lcrna finnas alltjämt in-,kri vnings

nfunncler men numera enelast en (i undantagsfall tva eller fle

ra) för v~rje inskrivningsområde. Därem~t ~1ava i!l skrivnin~s
r~visionerna slopats. De uppgifter, som h eligare alega l des,a, 

hava ansetts utom i vad rör besvärsärenden kunna övertagas 

a v inskrivningsnämnderna. 

För avgivande av besv~ir över inskrivningsn~imndcrn~s o~h 
. . k . . rr .. • d n h·u l stal· 

inskrivningschefernas beslut 1 ms ·nvnmosaren e . • ... la 
lct inrätta ts elt särskilt inskrivn'ingsråcl, gemensamt for he:. 

' · .. · St J· l olm och bestaL riket. Inskrivningsradet har s1tt sate 1 oc"' .. . 
1
, 

11 
o l d "t . c\ l damolerna s,a av ordförande och tva andra e amo .ei. ' v c .. . f"r· 

o J . "el 'l S'll'.;kJlU O en vara militär. Inskrivningsraclet J1lra es av eJ ' · 

ordnad militär sakkunnig samt en läkare. .. . till· 

d .. n t' 0''1 j nnebai Beträffande registreringen av c varnp l'- lo' .. . ·d· 
h . l 'vnin"sforo t komsten av elen nya värnpliktslagen oc ms u1 o 

ningen en genomgripacle omorganisation. 

---- i SF ur 
*) Rikets indelning i inskrivningsområden återfinnes 

970/41. 
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:Registreringen a v de värn p lik tiga skedde tidigare i hu-

dsak vid rullföringsområdena (sjörullföringsområclena). Sär

,,~'Jd registrering av landstormen tillhörande värnpliktiga fö

sk~0111. Registreringshandlingarna utgjordes i stort selt av 

reamkort , clublettkort och läkarkort. Registreringen i:igcle 
51

' 1 med ledning av uppgifter från dc civila folkhokförings-
run f o f" J l f o d .. l'k · yndigheterna, ran trupp ·or Jane en samt Tan c varnp 1 ·tJ-

J]l sJ'älva. Inkallelsen av dc värnplH<tiga skedde genom föraa 
0 

1." av rullföringsmynclighcterna, i regel genom kungörelser SOo 
och oftast årsklassvis. I samband med inkallelserna översän-

des rullförin gshandlingarna till vederbörligt truppförband, var

ifrån de återställeles vid tjänstgöringens slut. Det gamla sy

stemet var behäftat med väsentliga svagheter och särskilt var 

dess osmidighet framträdande. 

Enligt den nya organisationen ordnas värnpliktsregistre

ringen liksom inskrivningsväsendet gemensamt för samtliga 

värnpliktiga. Registrel'ingen av sjömanshusinskrivna värn

pliktiga sker sålunda principiellt efter samma grunder som 

registreringen av övriga värnpliktiga. 

Regis treringen omf a t la r truppregistre t·in g, lokal regis tre r i ng 
samt h ålkortsregistrering. 

Tm ppregistreringen är den grundläggande och fullständi

gare registreringen. Den äger rum vid veclerb. förband och 

ollllfattar de värnpliktiga, som dit fördelals för utbildning och 
för mobilisering.';') 

Genom denna registrering möjliggöres en smidig inkallel

se av de värnpliktiga samt alt dc värnpliktiga kunna givas en 

för var och en lämplig krigsplacering. 

Lokalregistreringen sker vid inskrivningsområdena och 

Omfattar alla dc värnpliktig~, som äro l~yrkobokförda inom 
0
lllråclet. Denna registrering avs.cr alt giva överblick över ----*) Värnpliktiga, som erhållit mobiliscringsuppskov, vissa sam-

Vetsömma ävensom vissa sådana viirnpliktiga i övrigt, som ej dispo

neras av vederb. förband, truppregi ' trcras vid vederb. i nskrivnings
illnråde. 
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värnpliktstillgången inom inskrivningsamrådet Lokalrerr· 

ringen kan sägas utgöra en förmedlingslänk m ellan fol>:>ktstr -

· · h h d ·1· .. 1' h bok 
fönngsmynd1g cterna oc c mt t tara mync 1g etc'rna. -

Hålkortsregistreringen slutligen sker vid central·' .. 
c._ c: ... varn 

pliktsbyrån i Stockholm (varom m era sedan ) och 0 111f::J. -

l 'd k · k Ilar 
all persona v1 ·ngs.ma ten. 

Dc fö r truppregistreringen avsedda registrerinyshand/in 

arna omfatta fö r st och främst r egistreringsplå t orh sta111k01
;: 

Därtill komma hl a läkarkort, nummerkort, n amnkor t sal11t 

tjänstgöringskort 

Å registrerings plåten, som är en l ryckplat, ~kola finnas 

u p·pgiftcr o m grad , inskrivningsnummcr, namn , födelsetid och 

födelseort, vidare postadress, kyrkobokföl'ingsförsamli ng och 

inskrivningsområde, uppgifter om yrk e och examina, om vissa 

värnpliktsfö-rhållandcn , såsom p erson algrupp (grupp K, Yärn

p liktig i allmänhet, osv), uttagning, tilldelnin g och hl'sik lnings. 

grupp, samt slutligen uppgift om avsedd användning i krigs

organisationen. Dc fl esta uppgif terna äro tryelda i klartext, 

vissa dock m ed tillhjälp av kod . Plå tarn a tryckas i sä rskil da 

präglingsmaskiner. Av plåta rna kunna av tryck giiras. fö r oli

ka ändamål. Namnkorten och nummerkorten ut göra sålunda 

dylika av tryck. Dc uppställas i a lfabe ti sk r esp nummerord

ning och användas såsom »sökregister» då ,det gäller a ll snabb t 

.å terfinna dc värnpliktiga. 
StamJ.:ortet är fullständiga re än r egistreringspialen och in

nehåller sålunda bl a fulls tändiga uppgifter röran de den vänl

plik tiges tjänstgöring. 
Tjänstgöringskortet sluUigen avses huvudsakli gas t för an-

teckningar om fullgjord tjänstgöring . . 

Inom lokalre«istrerinaen utgöras registreringslwncl lingat· 
t> t> • . ·egistcr 

na av nummerkort och namnkort, ordnade till ett rwmnr ·' det 
. .. t ]' ' d . l . . 1"SOJ11la 

och ett numn1e1Tcgrs ter over san1 · tga VI n1s .;:rtv1111 t> 

redovisade värnpliktiga. . ... 
11

• 

H ålkortsrenistret ut«öpcs av e tt s k håll.·ort för varje vald-
t> t> , " ·un 

pliktig. Hålkorten präglas i särskilda maskiner och P~ 0 ,
1 

]åt, 

f . o l b'' l' .· trenn' sp 
val av de uppgifter , som 'mnas a vec er or rg r egts 0 
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rrV avtryck insändes till CVB från truppregis.treringsmyn

':u ~;eterna . . M~ed tillhjälp av s k statis tikmaskiner kunna dessa 

J~!l,ort statistiskt m yck et snabbt bearbetas. Den omfattande 
!ta · f o llf .. · · 

portermg ran ru onngsmynd1gheter m fl, som tidigare 
J11P d tta a·· da 0 1 't ··d ·· d' .. bl a e n • ma van · no van rg och som tacri t sia ut 
for . · . . . . . ' b t> -

tryck i Jamwnuppg1fter, Jan.uanrapportcr, kontingentsuppgif-

ter 111 111 , h ar h ä rigenom blivit onödig och nu slopats. 

Ledningen och kontrollen av all till personalredovisnings

disendet av dc värnpliktiga hörande verksamhet utövas av 

centrala värnpliktsbyrån (CVB). Denna, som utgör en del av 

arnH~Iedningen, lyder emellertid och utgör organ jämväl åt 

cheferna för marinen och fl ygvapnet, nämligen i vad avser 

handläggll'ing av frågor rörande resp försvarsgrenars värn

pliktiga . Under CVB lyda dels inskrivningscheferna (lokal

registreringen), dels förmanelscheferna (truppregistreringen). 

Handläggning av värnpliktsärenden inom förbanden sker 

vid en särskild avdelning av regementsstaben (motsvarande), 

den s k mobiliseringsavdelningen. Denna avdelning är orga

niserad på en pcrsonaldetalj, vilken i huvudsak handhar re

gistreringen för utbildning, samt en mobiliseringsdcta lj, som 

handhar registreringen för krigsanvändning. 

Enligt fö·rut gällande inskrivningsförordning kunde värn

p~iktig, som under tjänstgöring icke befanns »kunna tillgodo 

gora sig ,, utbildningen , av vedetbörande truppförbandschef ef

ter av läkare avgivet förslag uttagas för h andr·äcknina.stjänst 

eller dyliH I den ya f"- ·d · · l .. d · h" t> • 
. '- · n oror n1ngen 1ar a n nn cr arullnnan 

"~~t.agits . Sålunda skall så snart lämpligen ske ~an efter på-
borJandet f" t t··· .. · 

. . av ors a Janstgormgen (motsvarande), varje värn-
Phkttcr som 'd . k . . l .. f" . o 

b• v1 ms ·nvmng 1an· orts till n agon av besikt-

~~ngsg.rupperna 3 eller 4 prövas för b estämmande av den an

a~dhlng , vartill han bör avses i krigsorganisationen, och den 
Ulhlldnir h t··· .. · 
u 1g oc Janstgonng, som h an med hänsyn härtill bör 
lldercrå D ·· · k 
. b · 1enna provnmg s a ll ske av en särskild gransk -

ningsnämnd, bestående av chefen för förbandets mobiliscrincrs-
avdelni cr . . .. .. t> 

let .. nb samt en 1111htarlakare och en m ed utbildningsarbe-

Val förtrogen officer , de båda sistnämnda utsedda av för -



- 614-

bandschef en. Med hänsyn till den värnpliktiges k l'o) 
l .. . . l f" L .. I Psbe 

skaHenhet yrke eller sysse sattmng oc 1 ont satln in"ar . -
> • " • • >:>c l Ö·v 

rigt bestämmer gransknmgs.namnden den utbildnmg och t'" -
.. l'l . .. .. 11 Janst 

aörind' för vilken den varnp 1 {hge ar anvanc )ar. l'' a:·. -
o o' "' rn1a. 
föreskrifter för prövning, som sålunda skall u tföras av "r· le 

. . . .. . " ansk. 
nin"snämnd J'ämlikt msknvmng;;forordnm gen (§ 12i ) 1 o ' lava 
utfärdals geom mo 143/42. 

4. Efterbesiktning au uämpliktiga. 

Med stöd av värnpliktslagen den 30 d ecemlwr Hl41 (SF 

nr 967 ) har den 27 mars 1942 kungörelse utfärdats angående 

efterbesiktning av vissa värnpliktiga (SF nr 173/42). 

1941 års beredskapsmönstring utvisade möjlighe ten, alt 

vissa värnpliktiga, vilka enligt tidigare gällande värnpliktslag 

helt frikallats från värnpliktens fullgörande, numera kunde 

förklaras dugliga till krigstjänst. 
Kungörelsen föreskriver sålunda att värnpliktiga födda 

1906 eller senare skulle undergå efterbesiktning och , om de 

därvid icke befunnas odugliga till krigstjänst (hänförliga till 

besiktnind'Sd' rupp O) inskrivas för fullgörande av vä rnplikt. 
t> t> 'Il 

Ett betydande antal värnpliktiga blevo härigenom ~~ · 

förda krigsmakten och inkallade till tjänstgöring fö r utbild

nng och krigsplacering. 

I. Avlöning och pension. 

1. Militäm aulöningsreglementet . 
· för

I anslutning till vid 1942 års riksdag fattade heslut 1 
.... _ 

f • .. l ; nar utfaJ 
svarsfråcran hava genom SF nr 683, 42 VIssa amun,., , f g) 

dats tillr:> det militära avlönings-reglementet (SF nr 275 3 
· 

Härom må anföras följande. . .. .. 
1 

' /laii· 
Med avseende å fämiks anställnings- och lonefor w ·n 

. . . .. . - ·kola val• 
elen l'nn ebär försvarsbeslutet, att samthga fannkm s .. ning· 
icke-ordinarie tjänstemän med t i teln fänPik utan hes taiil 
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»extra ordinarie ». Den tidigare anordningen m ed dels 
ell · l" d O fii11rikar l one~_ra ;n iU l, dels extra ordinarie fänrikar i lö-

pegraden Oc l ~r s~~und_a avs,edcl att upphöra. Med anledning 

niirav ·erforderliga andnngar hava nu införts i avlöningsreg

Jementet. Härtill är att nämna, att chefen för m arinen genom 

JJlD 385/42 förklarat samtliga då befintliga extra ordinarie fän

rikar (jämväl i reserven) vara fänrik a r. 

Enligt det utbildningssystem, vars grundlinjer fas tslagits 

denom 1942 års försvarsorganisation , kan undcrofficers,J.;:om
o 
petens normalt uppnås efter sju tjänsteå r. Dc, som vinna be-

fordran till underofficer efter så lång tid, anses ha innehaft 

befälsgrad i så många år, att någon ytterligare prövnin" av 
~ - b 

deras kvalifik ationer icke synes erforderlig. Någon ytterligare 

,prövotid » för furirer motsvarande dc två år, flaggkorpraler

na vid marinen tidigare måst vänta, innan dc kunde utnämnas 

till underofficerare av 2. graden, avses sålunda icke ~tt införas . 

Utbildningen i allmänbildande ämnen till den omfattning, 

som kräves för underofficer, skall enligt det nya utbildnings

systemet s-kiljas från elen militära utbildningen och förläggas 

till ett för försvaret gemensamt läroverk (förs varet~ läroverk) . 

Härigenom uppstår möjlighet för de undcrbefii.! , som före in

trädet på elen militära banan inhämtat clt kunsk a psmMt minst 

motsvarande det, som ~nhämtas i försvarets läroverk, att ti 

digare än övriga vinna inträde i elen militära delen av uncler

officersskolan - för marinens vidkommande elen blivande ett

åriga marinens unelerofficersskola - som normalt följer efter 

två års studier vid förs varets läroverk. Sådana elever kunna 

vinna underofficerskompetens på fem år. Beträffande d essa 

elever anses emellertid tillräckligt underlag saknas för be 

dömande av deras lämplighet för underofficersb crfattnin« . Med 
h" .. . . " 
ansyn harllll har det ansetts, att 1ckc heller dessa underbefäl 

~om regel böra utnämnas till underofficerare förrän efter sju 

a~. Då det emellertid i vis~a fall torde föreligga skäl till ti

digare underofficersbeforclran, men fullmakt å underofficers

hefordran icke synes. böra erhållas förrän efter sju 'år, har 
det för l ·t tt o d f · J .. o es -ag1 s., a sa an unr )Or antagas sasom extra OJ'dino-
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rie unelerofficer Iför att sedan sju t jänsteår uppni'tlls 
~rh ålla 

fullmakt. 
I avlöningsreglementet hava i anslu tning t ill vad 

0 
· b .. l · f"' t b t .. ff d t van anför ts estamme ser Bl or s e ra an e ex ra ordinarie 

derofficer. En särskild löneplan UEo är sålunda fasts tä~ll 
där lönebeloppen något understiga beloppen i löneplan u~' 

Extra ordinarie underofficer skall - liksom f'iinrik __: 
antagas medelst skriftligt antagningsbevis. 

Vid 1942 års riksdag har beslut fattats om inrältande av 
en disponib ilitetsstat för personal vid försvar sväscncle t. De 
grundläggande bestämmelserna härom hava införts i avlö
ningsreglementet. Härför kommer närmare a lt redogöras i 

det fö ljande (punk t 2 nedan). 
I löneplan Ob har infö·rts en ny lönegrad Oh 5 med en 

årslön av 24,000 kronor Denna lön är avsedel fö r öuerbe{äl
lwvaren, vilken befattning genom 1942 års försvarsheslut även 

skall finnas i fredstid. 
I till avlöningsreglementet fogad tjänsteförteckning äro 

slutligen vissa ändringar vidtagna, i vad rör marinen bl a 
b el;ingacle av att i Iför mar inen fastställd personalförteckning 
vissa nya beställningshavare tillkommit uneler särskilda stater, 
såsom t ex v'issa marincl is.triktschefer, souschef vid sjökrigs
skolan m fl, vilka beställningar kunna bes~ttas av såväl sjö
som kustartilleriofficcrare, och av de nya beställ ningarna för
valtningsunderofficerare och regementskassörer av l. och 2. 

k lassen inom underofficerskåren. 
I detta sammanhang må ~ven erinras om, att dc vid ma

rinen befinHiga amirals- och generalsbeställningarna uppförts 
· lf" k · d d · 111a r·ubriken 1 persona ortec ·mngen un er en gemensam 

"amiralitetet». 

2. Dispo111ibilitets- och avgångsstater. 

" f · 941 f ·amhöli I underciania skrivelse av den 14 ebruan l 1• .. 
~ tor-

överbefälhavaren bl a, att det vore ett statens intresse av . s d .. n a 
sta betydelse, att elen vid krigsmakten på aktiv s ta t ansta 
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sonalen besu tte sådan tjänsteduglighet, att den på ett fullt 
~~[fredsställande sätt kunde fullgöra sin tjänst i såväl fred 
11 

11 
krig. Under f ramhållande av att endast snävt begränsa-

501 ·r· 1 t f " f ' ·11 'l · f , 1 · de J11ÖJ 1g 1e er ore unnos L1 utga1 rmg ran a d1v stat av 
sädalla personer, som icke fylla måttet i fråga om. tjänstens 
~rav ~ inn eh avande beställning, föreslog överbefälha,·aren, att 
särskild författning skulle utfärdas angående avskiljande från 
aktiv stat av bes lällningshavare, som icke på grund av tjänste

pen sionsreglementet~ bestämn~else v_~r~ avgån.~sskyl~-~ga. Vissa 
förslag framlades 1 anslutnmg hartill av ov-erb efalhavaren. 
Med anledning av överbefälhavarens framställning tillkallade 
chefen för försvarsdepartemente t vissa sakkunniga för när
mare utredning a v frågan och för inkommande med förslag 
till bestämmelser i ärendet. På grundval av denna utredning 
avläts propos.ition till 1942 års riksdag (nr 74) , vilken med 
vissa smär re jämkningar godkändes av r iksdagen, varefter 
erforderliga författn ingar utfärdades . Dessa författningar ni

göras av vissa äudringar (SF nr 683/42; jfr punkt l ovan) till 
det militä ra avlöningsreglementet (SF nr 27 5/39) , komplette
rade med en kungörelse om disponibilitetssta t för personal 
vid för snn·sväsendet (SF nr 686/42), dels av en k u ngörelse om 
avgångsstat för personal vid försvarsväsende t (SF nr 684/i2). 

De n ya bestäm melserna i det militära avlöningsreglemen
tet (§ 3 : 3) rörande överförande till disponibilitetsstat och kun
görelsen om disponibil,itetsstat äga endast t illä1npning å be
ställningsh avare, vilken utnämnes ·efter det kungörelserna, (SF 
nr 683/42 och nr 686/42) trätt i kraft (dvs fr o m 24/7 42 ) 
eller i vilkens fullmakt intagits förbehåll därom, att beställ
ningshavaren skall vara underkastad bestämmelserna rö-rande 
övelförande å disponibilitetsstaL Bestäm melserna i kungö
telsen rörande avl.!åm!'sstat däremot äaa tillämpnino· å övri"a 

u v ,__, n ·b ' 

dvs å b efattningshavare, vilken vid bestämmelse rnas ikraft-
trädande innehaft och fortfarande inneh ar sådan beställning, 
sonr i b estämmelserna avses. 

Såväl disponibilitets- som avgångss talen har avseende å 
Personal , som tillsatts genom fullmakt och som tillhör någon 
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av lönegraderna Oa 4:- 6, Ob 1- 3, Ca 26- 30 salll t r·1 ·- ) l 
3, dvs endas t å personal av rcgcmentsufficcrs (mo t ., ., 0 th 

) ',(l''llt] 
eller högre grad . ·' l c) 

Skyldighct t ill avgång föreligger, , där så finnes På!· 
med hänsyn till statens intresse >> . Beslut h ärom llledde!;nllat 

Kungl. Maj:t efter förslag av vederbörande förs\urs"ret 
5

1 
av 

o . •• • t> 1sc 1cr 
Innan sactant forslag avgtvcs , skola yttranden haYa inhäm · ·· 

f o .. • l t" ll · l ·· d l lats ran ovnga . Jes a nmgs11avarcn overor nac c mynd igheter 

l l ~· B "Il . l l .. o el. er c 1Cicr. csta mngs 1avare \.an aven pa egen ansökan fö ... 

sättas i disponibilitet eller överföras till avgångsstat, , där a:. 

gången från aktiv stat finnes icke vara mot st atens intressen 

stridande. " 
Den väsentligaste skiljaktigheten mellan disponibilitets. 

stat och avg{mgsstat ligger i de olika avlöni ngsförmånerna. 

l\fcd hänsyn till aygångsstatcns nalur hava dc i samhand med 

genomförande av 1925 års härordning s tadgade reglerna be

träffande bcställningshavarc, som tvångsvis överförts till över

gångstat, med vissa modifikationer ansetts kunna tagas till ut. 

gångspunkt Beställningshavare äger sålunda principiellt åt
njuta avlöning enligt dc närmast före överförandrt till av

gångs~.tat gällande grunderna m ed iakttagande dock av alt lö

nen inom vederbörlig löneklass skall utgå m ed det belopp, 

som fa stställts för ortsgruppen A. 
Bcstiillningshavarc, som försättes i disponib ili te t, äger 

uppbära e tt för varje lönegrad särskilt fast s tällt disponibili

tctsarvodc. Dessa arvoden unders tiga avsevärt dc löner, som 

utgå för p ersonal ft avgångsstat, men överstiga nf1go t den 

pension, som skall tillkomma vederbörande efter den s,lutliga 

avgången. 
Ä såväl aYgångsstatslön som 

rörligt tillägg och kristillägg enligt 

beställningshavare å aktiv stat. 

disponibi l i Le t sa n·odc ut~.å 
"11 for dc grunder, som ga a 

3. Nytt lönesystem för befattningsiwvare i arvodestjänst. 

I 1 .. 1941 " f" t d · l cta"I1kancle ytlranc c over ars orsvarsu re nm gs J < 
11 

1 l f" l 1 . 'll " . fi·,-tctrt J1 Ol upplog o en s .;: orsvars Jerec nmgen t1 p r ovnmg • o' 
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d~fferentiering aY de till pensionerade officerare och un

ell ·officerare i arvodesbefattning utgående arvodena. Enligt 
del .. 

1 
. 

1 ,,[iJlande b estamme ~er utg1c '- som regel arvodena med 2,130 

~ronor till un derofficer och 3,180 kronor till officer. Redan 

idigare hade framh ållits, att dessa arvoden borde differentie-

1 " rned hänsyn till dels tjänstgöringsorternas fördelning å 
ra J 

olika or tsgrupper dels ock tjänstgöringsuppgiHernas art. För-

svarsberedningen fran1ihöll därjämte, att enär fr o m den 1 

juli 1942 t jänstepensionsunderlagens belopp för åtskilliga in

nehavare av arvodesbefattning komme att höjas , det kunde 

medföra, att arvodesinnehavare å tjänstgörings.or ter, som vore 

hänförda till lägre ortsgrupper, i större utsträckning än tidi

gare konune i åtnjutande av sammanlagda förmåner - pen

sion .och arvode - vilka överstege den lön, som tillkomme 

motsvarande befattningshavar-c p å aktiv stat, vilket borde und

vikas . 
Beredningen framlade i anslu tning härtill c lt förändrat lö

nesystem för befattningshavare i arvodestjänst, gående ut på, 

att till innehavar-e av arvodesbefattning skulle utgå ett arvode, 

motsvarande nettolönen i viss hes tämd löneklass enligt mili

tära avlöningsrcglcmcntet. Förslaget go-dtogs av dcpartmncnls

chefen, som framlade förslag i i:irendet i propo~itioncn nr 2ö(i 

till 1942 års I'iksdag. Förslagt godkändes av rik sdagen, och 

i kbr den 30 juni 1942 utfärdades niirmarc hes t ~immelscr i 
ärendet. 

Enli gt dessa får arvodesbefallning icke utan Kun3l. ~bj :Ls 

llledgivanclc tillsättas med annan än besbllningshavarc i re

serven, som med ålderspension eller förtic1sp8nsion avgått från 

beställn ing på aktiv s tat. Förordnande skall upphöra efter det 

'~'ede11böranclc uppnå tt en levnadsålder av 60 år, e ller , om det 

gäller befattning i expcdilionstjäns l, 63 år. Avgång skall ske 

llled utgången av mars respektive september månad närmast 

e~_ter det angiv,en å lder uppnåtts . I enlighet m ed vad ovan 

~~lllnts, upphär vederhörande arvode till b elopp motsvarande 

~nen enligt militära avlöningsreglementet för den löneklass, 

h]j Vilken befattningen är hänförd, vilket framgår av veder-
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börlig personalf6rteckning. Arvodesbeloppet hestä111111e 

ter den ortsgrupp, till vilken förläggningsorten bliYit hän~ ·- ~f
A arvode utaår r6rligt tillägg enligt samm a grunder so ord. 

v v o 111 f " 
beställningshavare å aktiv sta t. A arvodet skall avdrao or 

... t "' ske 
med lika stort be.lopp som summan av tJans e- och familj 

f .. b "ll · l o kt ' epen. 
sionsavdragen or esta nmgs mvare pa a · Iv stat i 11lot , 

f 
. S\ a. 

rande lönegrad. Innehavare av arvodeshe attm ng äger ick 

uppbära honom tillkommande tjänstepension . e 

B eträffande kallortstillägg, tjäns.tleclighet, senws tcr, sjuk. 

vård, tjäns tebostad m m gälla för arvodesinnehrwarc i stort 

sett motsvarande som för personal å aktiv stat i motsvarande 

lönegrad. 
V~ssa särskilda föreskrifter rörande s.c~ttet för l i Ilsättande 

av arvodesbefattningar hava utfärdats genom go 'i-t?/42. 

4. De värnpliktigas ovlöning. 

Genom kungörelse den 30 juni 1942 hava provisoriska be

stämmelser angående avlöning åt värnpliktiga m m u tfärdats 

(SF nr 527 /42). 
Enligt denna kungörelse erhåHer värnplik tig, i den mån 

ki'igsavlönings.reglcmentet ej skall tillämpas, under tjänstgö

ring penningbidrag med b elopp för dag, varieranek med hän

syn till viss fullgjord tjänstgöring eller tillagd tjäns tegrad. 

Beloppen utgöra för: 
menig, som icke fullgjort tjänstgöring under sam-

manlagt 390 dagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k r l: 

menig, som fullgjort tjänstgöring uneler samman · 

lagt minst 390 dagar ...... .... ..... .. .... · 

2 . klass sjöman (2. klass kustartillerist) .... . ... . · 

•••••••• o o ••••••• • o •••••••••••• • ••••• • 

furir ................ .. . . . ............ . .. · · 

underofficer av 2. gn~cden, flaggkorpral , flaggkaelett 

fänrik ............ . .............. · · · · · · · · · · · 

löjtnant ................................ . · · · 

kapten ..... .. ...... ... . ......... . · · · · · · · · · · · 

)) 

)) 

l: 50 

l: 50 

2:--
2:50 

3: --
4: --
5: --
6: --
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Till värnpliktiga utgår förutom penningbidrag (eller av

]ÖJiingsförmåner enligt krigsavlöningsreglementet) i vissa fall 

'iiJllväl s k premie. 

J Sålunda äger värnpliktig, som enligt värnpliktslagens bc

stiinunels•er ålagts fortsatt tjänstgöring - 6 respektive 12 må

naders tjänstgöring utöver för värnpliktiga i allmänhet å lig

gande tjäns tgöring - och som med godkända vitsord genom

gått viss fö-reskriven utbildning till värnpliktig underofficer 

eller officer, komma i åtnjutande av premie m ed 250 r espek
tive 1,250 kronor. 

Reservofficersaspiranter, reservkadetter och reservinten

dentskadetter äga enligt författningen åtnjuta samma under

håll och övriga avlöningsförmåner, som utgå till värnpliktiga 

av motsvarande tjänstegrad inberäknat premie enligt ovan, 

dook att sjökapten eller likställd , mm efter ansökan utbildats 

till reservofficer, skall dter avslutandel av sin förtsa officers

tjänstgöring (efter första fänriksårets slut) äga utbekomma 
premie med 150 kronor. 

Även officersaspiranter, sjökadetter, kustartillerikadelter , 

mariningenjörsaspiranter, mariningenjörskadetter och marin

intendentskael etter skola under hela tiden för sin utbildnin" 
.. o • b 

aga atnJuta samma underhåll och övriga avlöningsförmåner, 

som utgå till värnpliktiga av motsvarande tjänstegrad, dock 
med undantag av premie. 

5. Pension. 

Den 30 december 1941 fastställdes >> Kungl. Maj:ts R egle

~ente angående tjänstepension för befattningshavare i staten s 

lJänst (allmänna tjänste pensionsreglementet) >> ( CF 1008/4 1) 
8~lllt >> Kungl. Maj:ts R eglemente för efterlevande till be{an-

111ngslwvare i statens tjänst (allmänna fami lje pensionsregle
mentet) >> (SF 1008/41) . 

.. Nämnda r eglementen, som även hava avseende å de mili

:ara bcfa_tt~ingshavarna respektive deras efterlevande, trädde 

kraft l JUh 1942. I samband härme:cl upphörde vad i tidigare 
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av Kungl. Maj :t utfärdad fö-rfattning eller fö reskrift f 
C l "f unnes stridande mot de nya reglementenas ores UI ter att gäl] 

Sedermera hava kungörelser utfärdats med vhsa s;ir 1 ~-, s \lld 
överrråno·sbcstämmelser till reglementena (SF 692/42) S"' IIlt a 

b -~ .. . .. . . ' ' 111 ec1 föresknftcr rorande tJllampnmg av reglementena 111 111 (Sp 
693/42). 

De nya pensionsreglementena grunda sig pa ett den 11 mars 1941 av 1938 års pensionssakkunniga avgivet ))Bc täril · ~ 
-'· l..d1~ 

de med förslag till allmänna tjänste- oeh famil jcpcnsionsrecr. 
lcmenten '' (statens offentliga utredningar nr 10 : Hl-11). 

0 

6. Allmänna resereglementet. 

Genom SF nr 339/42 'hava utfärdats vissa iind ringar till 
allmänna reglementet den 27 juni 1929 (SF nr 210) i samband 
varmed reglementet i sin helhet omtryckts. 13land dc vik ti
gare ändrin garna i reglementet må här framh ållas fö ljande. 

V'id resa m ed omnibus och taxeautomobil utgick tidigare 
- förutom avgift för e n plats - en res.ekostnadsersättn ing med 
5 öre per km. Denna ersättning har nu borttagits. Å andra 
sidan må ~emeller tid jämte ersättning för avgiften go ttgörelse 
utgå för andra brukliga utgifter för Laxeautomobils begag
nande med högst fem procent å avgiften. . 

Vid utnyttjande av annan automobil än taxcnulomolJll 
f o 30 "ll 40 ·· · per km utgår reseersättningen med ett ran t1 o1c 

förhöjt belopp. 
Med avseende å t rak lamenlsersätlningcn h ar i det 1-~~,a 

. l A 13 l C hoJts reglementet dagtraktamentena 1 k asserna , oc l . 
med en krona. I klass~erna D, E och F hav:t dagtrakl:un cntena 
höjts med två och naltraklamentena med en krona. 

f .. ·· tt . ''sman Enli o'[ tidigare gällande reglemente var or ra n mo 
b .. • c . niss resa icke skyldig, därest av vederborande myndighet 01 ~ . 11 

el f .. \"t"JVIIS a eller särskilda slags r'esor icke annorlun a ·ores' ' 1 11 . . . .. , . da", 1a färdas med omn1bus 1 annat fall an da han sanun .l " , 1. r-o • o D r·· - krift a e a vreser fran en ort, (bt aterkommer. ~cnna or cs 
finnes icke i det ändrade reglementet. _ 11 lil<-

Vid förrältningsrcsa, vari två eller flera deltaga, sl,a. t hör 
dl icke ul som tidignre, i det fall alt fortskaffningsme et 
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Jel' disponeras av någon av förrättningsmännen, den främ
el ordna resan för samtliga. Bland resekostnaderna må här-
siC . d f"" k "ft .. d . ·d 811hgt e nya ores n. erna aven upptagas se vanlig gott-
,,~relse å t förare av fortskaffningsmedlet. Den tidigare rätten 
för samtliga i resan deltagande att vid angivet tillfälle upp
bära en er sättning av 5 öre per km är i samband därmed bort-
tagen. 

Traktamentsersättning utgick tidigare icke för dag eller 
natt, varav högst l timme tag,its i anspråk för resa eller för
rättning. Denna bestämmelse är ändra:d därhän, att trakta
Illentsersättning icke utgår för dag, varav högst 3 timmar, och 
för natt, varav högst l timme tagits i anspråk. Vidare har 
föreskrift en , att för dag, varav mer än l timme men högst 
6 timmar tagits i anspråk, endast halvt traktamente skall ut
gå, ändrats så tillvida att halvt traktamente numera skall ut
gå för dag, varav mer än 3 men högst 8 timmar tagits i an
språk för resan eller förrättningen. 

Traktamente utgår liksom tidigare för natt, då förrätt
ningsman erhåller kostnadsfri inkvartering. Denna bestäm
melse kompicHeras nu med en föreskrift, att därest förrätt
ningsmannen genom vederbörande myndighets försorg beredes 
inkvartering mot erläggande av viss ersättning, utgår natt-
1raktamcnte med högst ett belopp, motsvarande vad som så
lunda erlägges. 

7. Diverse föreskrifter. 

I samband med den utökning av de aktiva kadrerna, som 
ägt rum under senare år, hava officerare och underofficerare 
(flaggkorpraler) å ö~vergångsstat, reservstat och i reserven i 
avsevärd omfattning överförts till aktiv stat. Enligt kbr den 
25 april 1941 (TS A: I nr 11 /41) förordnade Kungl. Maj:t att 
sådan befattningshavare, som överfördes under budgetåret 
1940(41 skulle ifr åga om placering i löneklass och beräknande 
{I IJ tid för uppflyttning i löneklass, likställas med den närmast 
~fter honom i tjänsteställning stående, förut aktiv stat tillhö
~ande beställningshavare inom lönegraden vid samma för-
1_and, personalkår etc. 
ldslrri ft i Sjöväsendet. 40 
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Ifrågavarande föreskrifter hava seelermera givits f 
· d b .. 1· ' Ortsatt 

tillämpning enligt bestämmelser 1 ve er' or 1ga reg lcringsb. 
Enligt tidigare b estämmelser hava erforderliga l1ledel t e~·· 

avlönande av vid forsvarsväsendet anställda präster upp ta fot 
l o f... d l clt' t l I ·· Slt såsom särskilda ans ag a Jar ·e 1uvu 1 e n. oyerensst .. 

9 2 o .k d 1 . .. ant. 
melse m ed beslut av l 4 ars n s · ag 1ava VIssa andrinaar 

• t>< • lll. 
färdats i lagen den 30 augu~tl 1932 (SF nr 404) om kyrkofond 

Härigenom har bestämts , att från och med den l ju]![ 194; 

avlöningen till förenämnda präster - i vad rör mnrinen amC 

ralitetspastorerna, amiralitetspredikanterna samt vill förban. 

den anställda marinpastorer - skall bestridas av k\ rkofonden. 
Erforderliga medel för avlöl1'ingsförmånernas bestridande 

skola tillhandahållas marinförvaltningen av statsl,on toret. 

Genom kungL brev den 14 mars 1941 har medgivi ts, alt 

marinen tillhörande personal vid bärgning eller hemtagning 
av suensk okontrollerbar minering må uppbära ersiittning med 

30 kronor för varje hemtagen mina, att fördelas llll'llan den i 

arbetet deltagande personalen. 
Förslag till -ersättnings fördelning skall jämlikt mo 91/H 

tiU CM avgivas av vederbörande marindistriktschef (kustar

tilleriför~varschef, m fl). 
Genom skrivelse Dnr Am-4910/42 den 17 scpl<·mber 1942 

har KMF !fastställt nya benämningar å vissa ];rigskassor vid 

marinen på sätt framgår av följande tablå. 

Föregående benämning: 

Krigskassan vid örlogsdepån 

i Göteborg. 
Hemsö fäs.tnings krigskassa. 

Fästningskrigskassan 
i Vaxholm. 

Regeuncntskrigskassan vid Got
lands kustartillerikår. 

Regementskrigskassan 
i Karls.krona. 

Ny benäm ning: 

Flottans krigskassa 
i Göteborg. 

Kustartilleriets krigskassa 

i Härnösand. 
Kustartilleriets k rigskassa 

i Vaxholm. 
Kustartilleriets k rigskassa 

i Fårösund. 
Kustartilleriets k rigskassa 

i Karls.krona. 
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Sjökriget juli -augusti 1943. 

Ishav et och Norra Atlanten. 

Som vanligt ha under detta år inga större sjökrigshändel

ser ägt rum inom dessa operationsområden. V'isserligen rap

porterade tyskarna, att ryssarna den 20 juli företagit ett land

stigningsförs.ök vid Vat·dö men att detta blivit ett Dieppe i 

mindre skala. Med 50-60 fartyg, som skyddades av lätta 

sjöstridskrafter och vilka utnyttjade de då rådande dåliga sikt

förhållandena, närmade sig - enligt den tyska rapporten -

ryssarna kus.ten och sökte trenne gånger få fotfäste söder om 

~ardö och Kibcrg i Varangerfjordcn. När fat-Lygen be.funno 

stg inom räckhåll för de tyska kustbatterierna öppnade dessa 

en våldsam eld. Sammanlagt torde 10 fartyg ha gått förlora
de och ytterligare ett stort antal skadats. 

. I Moskvaradion dementerades officiellt den tyska upp

giften om ett ryskt landstigningsförsök i Nordnorge. Enligt 

llleddelande från Kirkenes reducerades sedan händelsen till 

att tyska kustbatterier under försämrade siktförhållanden öpp

na~ eld mot ·en tysk konvoj, vars ankomst ej anmälts. Dc bc

skJutna fartygen besvarade ej elden och lyckades så småning

OilJ genom ljussignaler meddela kustförsvaret sin nationalHeL 

d Spärrförordningarna ha nu utsträckts att omfatta störro 

kelen av elen norska kusten. De c:a 2,000 kilometer långa 

h~stavsnittcn kunna naturligt nog ej förses med en samman-

angancle försvarsmur. Här och var insätta de allierade ock-
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så stötar mot bl a den tyska kusttrafiken, m ed större 
mindre verkan. Sålunda anföllo den 9 och 10 au"us 11- 1 ellet· 

b )t'! [ [ ' 
ska ubåtar, motortorpedbåtar och torpedflygplan tyska k l-

vojer utmed den norska kus.ten. Ett mindre antal trans on. 
fartyg träffades. Port. 

Amerikanarna utsa tte den 24/7 Trondheim för ett tio . 
. . b D 1111-nutcrs mtens1vt · ombangrepp, e tyska anläggnin"'arn" . 

o •• . b ' '' Vtd 
ubatshamnen odelades totalt med undantag av d en stora Ubå ts-

bunkern, som hade plats för 6- 9 ubåtar. Samtliga Yerks tads. 

byggnader, montedngshallar, lagerbyggnader sam t lllllilitära 

byggnader raserades. I hamnen skadades en fl ytLlocka, en 

jagare, en ubåt, fyra bogserbåtar och ett specialfar tyg med 
pontoner. 

Vissa oroligheter ha inrapporterats från dc lyska ubåts

baserna i Norge bl a Stavanger och Trondheim. I Xorclnorgc 

skulle även viss skadegörelse konstaterats på ubåtarna. 

Norska förband deltaga så gott som alltid 1i de britt iska 

anfallen mot de norska kustområdena. Detaljer om rlessa ope

rationer ha nu delgivits allmänheten genom publika tionen 
»Combined operations 1940- 1942 ». Den kanske m est fram

gångsrika raiden utfördes elen 24 januai'l 1943 m ot s torelön 

och har även trots tidpunkten medtagits i ovan niimnda be

rättelse. Målet var att förstöra järnpyritgruvorn a i Lillcbö på 

Stordön, vilket även lyckades de landsatta alli erad e trupperna 

utan några egenniga större förluster. Lillcbögruvan, Yars års

produktion uppgick till 160,000 ton järnpyrit, torde in te -

enligt denna källa - kunna återupptaga arbetet fö rriin i bör· 

jan av år 1944. 
Bland övriga allierade företag omnämnes raiderna mot 

Lofoten den 4 mars 1941, Spetsbergen ri september 1941, Man· 

loj och Vaagsö den 27 december 1941 och kraftverket i GloJ11· 

fjord i september 1942. . 
Ryska flyg- och sjöstridskrafter ha intensifierat sin verk· 

samhet mot de tvska konvoJ·erna på den nordnorska J;:ustcn-. ~-~ 
Ryska flyg- och sjöstridskrafter anföllo sålunda el en 23 1 

av tyskt jaktflyg skyddad konvoj i omedelbar närhet av den 

-627-

O
rska kusten. 15 ryska bombflygplan skötos ned, en rysk 

J) db ' t .. k . Jllatortorpe · ~ san tes utan att allvarligare skador anställ-
des på koi~~'OJen . __ Andra operationer med för ryssarna gynn
a111mare forlopp agde den 31 /7 rum. i Barents hav, då ryska 
~åtsjagare sänkte två tyska ubåtar. 

I och med dc allierades stora framgångar i Medelhavet 

i samband med Sicilienoperationen samt den svenska uppsäg

pingen av det svensk-lyska transi tel"ingsavtalet började i spe

ciellt den svenska och finska tidningspressen en livlig diskus

sion om en ·eventuell tysk evakuering av ]\:orge. I tyska kret

sar betecknades den i Sverige och några andra länder förda 

diskussionen om möjligheten av en frivillig tysk evakuering 
av Norge som helt verldighetsfrämmande. 

Det under år 1943 förändrade militärpolitiska världsläget 

torde ej heller för Tyskland ha medfört så s tora ändringar alt 

en evakuering av Norge vore lämplig. Snarare tvärtom. Nor

ges förändrade strategiska läge torde i korthet kunna samman
fattas sålunda. 

Tysklands erövring av Norge år 1940 var ett företag av 
vids.träckt betydelse. Landet utgjorde en viktig länk i den 

stora tyska omfattningsrördsen mot England. Norge tjänst

gjorde både .som flott- och flygbas samt som ett uppladdnings

centrum för en eventuellt kommande tysk invasion av det brit

tisak imperiets centralkropp. Vikt igast var dock Norge som 

marinbas, varifrån en stor del av de tyska raiderna med ubåtar 
0~h snabba övervattensstridskrafter mot de brittiska försörj
ningslinjerna över ha ven startades. 

Efter det tysk-ryska krigets utbrott framstod Nordnorges 

betydelse än mer som flott- och flygbas. Härifrån kunde den 

allierade norra transportvägen till Ryssland ::lllvarligt hotas. 

I nuvarande tid torde Norge ur tysk synpunkt, off,ensivt 

sett, endast ha betydelse som ett matint basområde, vilket med

ge: ökad operativ frihet till sjöss. Nordnorges betydelse har 

llltnskat i och m ed att de allierade ej längr·e anse sig behö-va 
11111Yttja den norra förbindelsevägen till Ryssland i samma grad 
som förut. Som flyghasområde mot England äger Norge 
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ingen större betydelse e j heller längre som. utgångspunkt .. 

en tysk invasion av England. De tyska trupperna i Xorrr for 

d . 'f tt f" N tlc tor 
de nu en ast se som sm uppgt t a orsvara orgc roo t -

en 
a llierad invasion . 

Norge i allierade händer skulle innebära e tt alh·ar]iot l 

mot Tysklands livsviktigas te centra. Från norska fly; ba:o: 

skulle det a llierade flyget dessutom ha möjligheter att kraf/
1 

.. d 1 f'I o o.. ... L' k 1 d tgt 
stora . en tys w tra 1 \:en pa stersJon. 1 ·a ·e· cs skulle även 

det av tyskarna ockuperade Danmark än m er utsä ttas för 

risken av en a llierad 'invasion för att därigenom söka öppna 

dörren mot den nordtyska front·en. Faktorer, som alla tala 

för att ·ett tyskt uppgivande av Norge endast äro inom Yi&sa 

kretsar uttalade önskedrömmar. 

Östersjön, Nordsjön och Kanalen. 

Den allt överskuggande händelsen i dessa fan at ten var 

det andra Toulon, som till r egissör hade den danska marinen. 

Fartygen sänkt<es och förstördes på order av viceamiral A. H. 

V ~del den 29/8 1943. Förberedelserna voro omfnll ande, var

för den tyska krigsmakten ej hann ingripa 'i tid. 

Av den danska flottans enheter ha enligt nu till buds ståen

de officiella källor sammanlagt 28 fartyg sänkts ~amt fem 

skadats. I Sverige Iberfinner sig tolv fartyg: torpedbalen Hav

katten, minsveparna MS l, MS 6, MS 7, MS 8, MS 9 och MS 10 

samt hjälpvedettbå tarna K 3, K 6, K 8, K 12 och K 15. Sam

manlagt 12 fartyg av o lika slag (inspektionsfarlyg, sjömät

ningsfartyg, två torpedbåtar m. fl enheter) äro oskadade. 

Följande data föreligga om dc olika enhetemus öden: 

Pansarskeppet >> P eder Skram» sänktes vid mastkranen i flott

stationen , »Nils Jueh sattes på grund i h efjorden. Fartyget 

fylldes till större delen med vatten, varför bl a diirigenonl 

skadegörelsen 'blev stor. 
1der 

Torpedb åtarna »Najaden » och »Nymfen » voro Ul 

byggnad i docka. Någon skadegörelse anställdes ej på d~s.: 
fartyg. »Hvalrossen » och »Makrelen » sänktes Yid mas tl-r 

-629-

00]1 , Saclen » vid Doköen . »Nordkaparens » öde är i skri-
~P d - . 

de stun annu ov1sst men torde den också samtidicrt m ed 
,.lip k J l - k Gl H". .. to 
pi a , .Ma -re en », 1a san · ts . » enten, OJen, Ornen , Dragen, 

Jfvalen och Laxen » voro sedan år 1941 utlånade till den tyska 

1
narinen. 

Ubåtarna »Daphne, Dryaden , Havmanden , Havkalen, Bel

)ona, Rota och Flora » sänktes vid LorpedbMskajcn . Ubåten 

,f{avfruen » sänk tes. tillsammans med en av dockorna, ubåten 

,f{avhesten » vid ubåtskajen. De tre äldre enheterna »Gala

thea, Ran och Triton » omnämnes ej men torde vid detta la

aet vara uttjänta. 
~ 

Minfartygen »Laaland, Lougen , Lindormen, Kvintus, Six-

tus och Lossen » sänktes av sina besättningar vid torpedbå ts 

kajen, »Laaland och Lougen » vid Minegraven. Minsveparen 

,Narhvalen » lig.ger oskadd i flytdockan. »Springaren, Hav

örnen, Sölöven och Söriddaren » ligga i Korsör, de två senare 

med mask,inern a förstö·rda. »Söhästen » befinner sig i Ka

lundborg medan »Söhunden » sänktes vid torpedbåtskajen. 

Övriga minsvepare av typ MS , vilka ej undkomma till sven

ska farvatten , togos i dc flesta fall av tyskarna utom MS 5, 

som sänktes. vid torpedbåtskajen och MS 4, som i Hönsebro

löbet brändes av d en egna besättningen. MS 3 togs av tyskar

na men med förstört m askineri. 

Inspektionsfartygen »Besky ttercn och Islands Falk >> ut

sattes ej för någon skadegörels.e. »H vid b jörnem sänk tes vid 

Vengeancegrundet söder om Korsör. »Ingolf» lär i sjunkande 

tillstånd ha inbogserats till Nyborg. 

Rungajakten »Dannebrog» är oskadd. Verkstadsfartyget 

: lien~·ik Gerner » brändes och sänktes vid ubå tskajen. F yrin

~:khonsfartyget »Skagerab sänktes i Skagens hamn. Sjö

~atningsfartyge t »l-feimdal» sänktes m edan »FreJ·a » låcr oskadd 
l d t> 

1 
ocka. Småfartygen P 6, P 23 , P 26 och P 27 togos av 

Yskarna. 

Torpedbå ten »Havkatten » samt hjälpvedettbå tarna av K

:~ hk'llhörde den danska kustbevakningen, vilken hade Hum
ae som bas. 
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Pansarskeppet »Nils Juel» hade någon dag tidjo-
oare 

gått från Köpenhamn och befann sig på Isefjorden På S ~.v. 

lands västkust. Under ett försök att runt S jälland n·1 Jat. 
" -den 

svenska kusten anfölls fartyget av tyska bombflygplan. R.e. 

sultatet av dessa flyganfall blev att fartyget salles P~\ ". 

h . .. 'l' o f" t .. d d b .. , "'t u nu 
oc 1 mOJ 1gaste man ors or es av en egna esallningen. 

Så gott som alla ammunitionsförråd och for tifika toriska 

anläa1mingar i landet demolerades. Den enda hel'iis tninrr 
uu 

o av 

någon b etydeLse, som danskarna rinle hunno spr~inga i luften 

var Middelfarts fort i Öresund. ' 

Nästa händelse, som upprörde en allmän oppiniun Yar elen 

tyska sänkningen av de svenska fiskefartygen »Herman och 

Västkusten » i Skagerak norr om Hanstholm nära Hir tshals på 

Jyllands västkust. 

Några ytterligare ryska försök att med ubåtar forcera dc 

finsk-tyska ubåtsspärrarna i Finska viken ha ej aYhörts , var

för dessas effektivitet torde kunna anses vara n ästan hundra

procentig. Ryska motortorpedbåtar företoga den 29/7 vissa 

operationer söder och norr om Tytterskär, varunder dc ut

sattes för så koncentrerad eldgivning från tyska kustartilleri

batterier, att reträtt under dimbildning måste företagas. Ryska 

flygvapnet har kunnat inrapportera vissa fram gftngar mo t deu 

tyska sjötrafiken utmed baltiska kusten. . 

Upprepade sammandrabbningar ha ägt rum i Engelska 

kanalen mellan brittiska och tyska lätta sjöstridskrafter. De 

brittiska operationerna ha huvudsakligen gällt den tyska kust

trafiken utmed den belgisk-holländska kusten . Den 23/7 an

föllo sålunda brittiska motortorpedbåtar en ·eskorterad tysk 

konvoj utanför Ymuiden. En brittisk mtb smnt elt tyskt eskort-
. . l t t\.nfallet 

fartyg skulle, enhgt den tyska verswnen, ha ska( a s. • 
. • J d 4 , .,,.· '·a mtb 

upprepades natten till den 24 7, var u n ·er n n LS!V 

svårt skadades. Konvojen led inga skador. 1 
Natten till den 25/7 anföllo 15 brittiska mtb en eskortera c 

d unan· 
tysk konvoj utanför holländska kusten. Upprepa c ~; an 

1 
· k l "Ila - eJ 

drabbningar ägde rum, varunder - enligt tys r ~ n ~ r . rsld 

brittisk mtb sänktes samt ca 5 mtb skötos i brand. E lt t) 
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kortfa rtyg sänktes. Enligt engelska upJ)g'iftcr ledo dc brit-
es o • ~ 

tiska motortorpedhatarna mga skador. 

De allierade flyganfall en mot Hamburg voro bl a även 

insatta för att förstöra där befintliga ubåtsdockor, verkstäder 

111 JU i ubåtsindustriens tjänst. Bombskadorna blevo avse

värda. Hanl'bm·g eliminerades som kugge i den tyska ubåts

industrien. 

Den i mitten och slutet av augusti påböjadc allierade luft

offensiven mot tyska flygplats.er , trafikcentra m m i bl a Frank

rike ansågs och anses fortfarande äga ett större strategiskt 

sammanhang. Den anglosaxiska luftaktiviteten över Väst

eur·opa sättes i förbindelse med allierade uttaland en om upp

rättandet av en andra front. Likaledes sammanföras de för

bjudna kustområdena utmed den engelska kanalkusten med 

förberedelserna för en allierad andra front. 

Atlanten. 

Marliniques radio sände i slutet av juni ut en deklaration, 

i vilken öns övcrkommissarie, amiral Robert, uppmanade ame

rikanska regeringen att sända en representant för att fastställa 

riktlinjerna för förändringen inom den franska styrelsen på 

Martiniquc. Uppmaningen riktades till Amerika under förbe

håll, att USA upprepade sin försäkran att bevara den franska 

suveräniteten. 

Amiral Robert avgick senare som guvernör på Marliniquc. 

Allliral Robert Battc lär ha blivit hans efterträdare. 

Den spanska flottans fartygsbestånd har återrrivits i en 

?fficiell spansk förteckning. Enligt denna omfatt:dc flottan 
1 början av 1943 87 fartyg på sammanlagt 133,344 to-n , däri

b~and 6 kryssare med en fart av 25,7 till 34 knop, 20 jagan~ 
Pa 1,044 till 1,536 ton , 6 minutläggare, som byggts mellan 1935 

Oe:h 1938, 4 kanonbåtar, 9 torpedbå tar, 10 ub<ltar, 7 kustbe

Vakningsfarlyg, 12 ubåtsförstörare och 11 hjälpfartyg. 

Juli och augusti m ånaders sänkl1'ingssiffror av allierat 

handelstonnage blevo även nu låga. Slutsiffran för juli må-
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nad blev 94 fartyg på sammanlagt 550,2-!1 brt. 

nacls slutade på endast 377 ,000 brt. 
Atq.( us ti 

' . l11 i\. 

I en gemensam kommunike från d et britliska atn irn li 
och flygministeriet skildrades den 3/8 en allierad konyuJ·s lct: t 

· str1ct 
med tyska ubåtsförband om sammanlag t 25- 30 uhatar. D 

h h d . . . l' k 'll . cssa 
en e ter a e 1 mitten av JU 1 · ·oncenlrerats t! SJÖfarlwäu~ . 

. . eu tna 
i Nordatlanten. Allierade esk orterande och palrnllerandc et _ 

heter ur såväl marinen som flygvapnet utsatte dem etnelle;. 

tid för så svåra och kontinuerliga anfall, att icke etl <' nc]·1 • an
fall kunde insättas mot en stor och värdefull kom·oj med 

England som destination. 

De allierades attacker mot axelmakternas sjöfarts fö rbin

delser har resulterat i all - enligt det brittiska amiralit etet 

den 7/8 - under de 46 k r igsmånaderna fram till dr n 30/G 

1943 sammanlagt 9,045,683 brt tyskt och italiensk t tonnage 

kulle ha ·erövrats, sänkts eller skadats av överva ttensfa rtyg, 

ub~ttar, flygplan eller minor. l dessa siffror ingå icke dc ja

panska förlusterna, som emellertid torde kunna uppska ttas 

till omkring 2,500,000 brt. Ej heller har däri in räknats Yad 

rys~arna sänkt eller skadat eller inräknats de fart yg. som ha 

s tängts •inne genom blockaden i dc länders h amnar, som icke 

äro i krig med T yskland. Under e tt år fram till dt•n 30/G 

1943 har det tyska och italienska handelstopnage, som ·eröv

rats, sänkts eller skadats ökats med över 2,867 ,000 lon. 

Nybyggnadsprogrammet för allierade handelsfart~·g synes 

även gå efter beräkning. Den amerikanska krigssjöfartsbyrån 

a nsåg den 31 /7 att nybyggnaderna skulle uppgå ti ll l\) miljo

ner d. w. Beträffande tankfartyg m eddelade Fören t a stater

nas sjöfartskommiss•ion den 7/8, att de amerikansk;! yarven 

levererat omkring 40 % flera tankfartyg under årets sju fö rsta 

månader än under h ela för egående år . Sammanlagt skulle 
' r 

88 tankbålar om 1,013,000 ton d. w. ha levererats under a 

1943. Den förnämsta typen i krigsstandardiseringsprograru

m et, skulle vara ett tankfartyg om 16,000 ton d . w. med en 

lastförmåga av 135,000 barrels. Enligt programnwt skulle 
k a· 

även 102 Libertyfartyg ändras om till tankfartyg med en 

pacite t av 65,000 barrels vardera. 
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Medellwvet . 

Invasionen av Sicilien samt dc fortsatta operationerna clär

<tiides ooh n1:0t det italienska fastlandet stå här som dominc
;911de sjökringsoperationer. 

Från och med hörjan av juli m ånad ökades nyhetsmate

rialet om de a llierades invasionsförbcreclelser. Brittiska och 

kanadensiska trupper hade under juni månad transportera ls 

till Medel,havet för kommande allierade operationer. Inom 

kustavsnitte t Oran- Tunis samt på Malta och den forna ita

lienska besittningen Pantellaria sk edde en väldig a llierad upp

laddning. Uppmjukningen av de italienska öarna - fr ämst 

Sicilien och Sardinicn -- fortgick m ed oförminskad styrka. 

Bland de främsta m å len märktes flygfälten samt h amna rna . 

Det allierade flyget i Nordafrika hade de s.enastc veckorna 

kraftigt förs tärkts i syf te att upprätthålla en maskinmässigt 

oavbi'uten fl ygoffensiv mot det kommande Invasionsmålet 

samt fö r alt tjänstgöra som ett flygparaply över landstignings

operationerna. Genom denna allierade flygoffensiv hade bland 

annat dc sicilianska hamnarna Trapani och Palermo till stör 

re delen förstörts. Lika ledes hade färjtrafik en i Messinasun

det mås t in ställas . Kommunika tionern a över sundet upprätt

hölls sjöledes m ed småbåtar. Under juni m ånad hade viss 

evakuering av civilbefolkningen skett över hamnarna "p å· nord -
och västkusten av Sicilien . -

Som allierat högkvarter under första fasen av den kom 

mande invasionen valdes Malla. Generalerna Eisenhower och 

Alexander uppehöllo siu tillsammans m ed amiral Cunninaham. 
v " O:h generalerna Tedder och Montgomery på ön vid tidpunkten 

for insk eppningsföretagets igångsä ttande. 

Anfallet mol Sicilien inleddes elen 9/7 m ed allierade fl yg

anfall mot det tysk-italienska högkvarteret m ed fö rbindelsc

cenh·al i Ta01·mina samt vissa r adiostationer och kustbatterier 

~l a vid Porto Empcdocle. Den 10/7 började det allierad~ 
oversk · f" I l o h ·eppnmgs oretagct. anga ec elonget·, m ed kryssare 
och J.. .. b k . d . . <tga rc som nar eva ·nmg, styr c mvaswnsfarkostcr av 
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olika slag mot de angivna landstigningsplatserna. Tyn"re 
rativa enheter opererade som fjärrskydd. t:> 

0 Pe-
Vädrct var till en början gott. Vind och sjöhhnin" .. k 

de emellertid så mycket, att det ett slag såg ut som s töt~·eo ·la-
l . l . C C-len av landstigningspersonalen oc 1 matene en eJ skulle 1 . . "l" k 1 '0111-ma fram. I närheten av den stct tans ·a utsten m ojnade emcJ_ 

lertid vinelen ut och den värsta sjöhävningen lade sig. 

Järnvägsartilleri i det italienska kustförsvaret. 

Landsticrninaen skedde sedan - där något m otstånd verk-
b b T rr· • 

ligen förefanns - i skydel av utlagda dimbankar. Y110 1 ~ 
allierade örlogsfartyg unelerstödde med nedhållande eld 1110 

aktuella kustavsnitt. Det direkta artilleriunderstödet övertogs, 
. l l· rvssarc, när invasionsfarkosterna styrde m mot s tran c en, av ' J 

jagare och kanonbåtar. d 
1

-

Kl 0300 landstega amerikanska, brittiska och kana ei_ 
siska trupper samtidigt på flera punkter, som Arragona, CaiW 
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tti , Licata, Gcla , Kap Pass.ero - Siracusa. Brohuvuden bil
cll des vid Licata, Gela, Pachino och Noto, medan landstignings-
M . d "d M ·orsöken avvisa es v1 arsala och Siracusa. Kl 0730 kunde 
f 11·J)cri m m tyngre materiel böirja föras i land .efter det att ;tf 
JariYgsartilleriet kl 0600 hade nedkämpat eventuellt motstånd 

·c1 Jandstigningspunkterna. r1 
Sammanlagt deltoga omkring 1,500 fartygsenheter på c :a 

Italienska ubåtsjag are. 

i_oo,ooo lon med en eskort av 6 slagskepp, 3 hangarfartyg, ett 
lJugo tal kryssare, omkring 70 jagare samt ett stort antal mo
tortorpedbåtar och andra lätta enheter. 

Efter de skydelade och unelerstödjande operativa upp g if
terna i direkt samband med överskeppningsföretagets första 
~kede, vidtog en rad aktiva insatser fö·r de allierade sjöstrids
f rafterna i och med den fortsatta utvecklingen av de allierades 
runlstötar. Ett flertal olika enheter insattes för direkt be-
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skjutning av axelstridskrafter eller positioner i land . S·\ I 
understödde amerikanska sjöstridskrafter den 7 amcri l,· alllld~ 

k . l " d k l .. , , nska armens framryc nmg angs. en norra ·us vagcn . Om]· . ' 
. .. . 'llncr 

den 4 augusti utsattes, for att taga ett exempel, 1 trak ten t> 

Cap Orlando kus tvägen och axelställningar för en in tensiv e~v 
för att stödja 7 amerikanska annens vänstra fl ank. Den 1~ 
augusti gåvo s.ig öarna Lipari och Stromboli , de stiirs ta. i den 
Eoliska ögruppen, åt en amerikansk flottstyrka. (1enom den. 
na ockupation ställdes h ela den Vipariska ög ruppen till de 

allierades förfogande. 
Den brittiska flottan s enheter a1wändes bl a fiir stöd av 

den brittiska 8 armens östra flank samtidigt som offensiva 
framstötar gjordes mot kustförbindelserna på den italienska 
s tövelns tå. En a v dessa aktioner va r bombarclPmanget av 
Locri, omkring 30 km nordnordöst om Kap Spat·tiwnlo, na tten 
till den 29/7. Brittiska kryssare och jagare besköto jiirnvägs
viadukter och vägknutar vid kusten söder om staden. Någon 
n1:otverkan förekom ricke. Bland andra m ål kun na nämnas 
Cotrone i Tarantaviken sam t järnvägen Syrakusa -- Hagusa 

på ,den sicilianska kusten . 
Bland brittiska ubåtsoperationer kunna nämnas bombar

dcmangen av förrådsplatser på öarna Amorgas och Lemnos i 

Egeisk a havet. I samband med dessa opet:ationcr lo rpedera
des 3 förrådsfartyg, elt tankfartyg, 19 mindre axelmak te ~·na 

tillhörande fartyg sänktes med k anoneld. SjöfartP il i de 1ta· 
lienska farvattnena utsallcs även för anfall. I Genuabuk ten 
samt vid öarna Elba och Monte Christo sänktes s.mn manlagt 3 

medelstora förrådsfartyg, 17 mindre axelfartyg fö rst i\rdes dess-

utom gen om kanoneld. d 
. k o o • • l n·enOn1 e S;ökrin·soperattonerna ·on11110 sa sinaningon h . 

J 0 Sl " 
allierade armeernas framsteg att m er och mer k oncentrera " 
till farvattnen i och omkring Messinasundet. Den ly.,ka eva· 
kueringen av Sicilien beslöts cnliO't tysk a rapporter redan den 

. o f .. .. .. ,er l\fes-
3 augusti. En utomordenthgt stark lu tvarnssparr O\ .. det 
sinasundet spelade en stor roll för det lyckliga överforan 

. .' . . - . 5 ooo ll1311 ' av axeltrupperna hll det Ilahenska fastlandet. 3 , ·t 
. l li l' a aJ ' 4,500 sårade, 17,000 ton ammunition och matene av 0 " 
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9 600 motorfordon, 100 kanoner, 4 7 pansarvagnar kunde cn
li~t tys.ka uttalanden ö·verföras. Evakueringen måste b etrak-
1;5 som en utomordentligt god pres ta tion m ed tanke på att 

endast mindre farkoster kunde komma till användning. Den 
t7 augusti kl. 0600 lämnade elen tyske överkommendanten, 

pansargenera~ ::ube.~ S~cilien s~m siste man. 
Under S'lcihenfalttaget utgJordes axelmakternas sjökrigs

operationer endast av mindre företag m ed motortorpedbåtar 
och ubåtar. Exempelvis. trängde i Messinasundet opererande 
tyska motor torpedbåtar den 21 /7 fram till Siraensas hamnin
Iopp samt sänkte en brittisk jagare av J crvisklass, en annan 
medelstor jagar e samt en ångare på 3,000 ton . En annan 
ångare på 8,000 ton träffades av en torped . 

Natten trill den 5/8 trängde italienska stormbåtar, vilka 
transporterats till operationsplatsen av en ubåt, in i Gibraltar 
hamn och sänkte två transpor tfartyg på vardera 7,800 ton 
samt en tankångare på 10,000 ton. Natten till den 8/5 h ade 
samma ubåt utfört ett liknande uppdrag varvid tre allierade 
ångare på sammanl agt 24,000 ton sänktes. 

Likaledes anföllos allierade konvojer, fö rande förstärk
ningar i form av trupper, materiel m m. Sålunda anfölls den 
13 augus ti strax för e skymningen en s.tor a llierad konvoj c:a 
110' ost Gibraltar nära den spanska ön Alboran av tyska tor
pedflygplansförband. Konvojen bestod av omkrin g 70 full
lastade last-, transport- och tankfartyg. E nligt tysk a rappor
ler sänktes eller skadades. allvarligt 32 allierade far tyg på 
sammanlagt 17 ,000 brt. I farvattnen västnordväst Lissabon 
anfölls sedan en allierad konvoj på väg mot Medelhavet den 
15 augusti på kvällen av tyska långdistansbombare. 3 trans
Portfartyg på sammanlagt 25 ,000 brt sänktes. enligt de tyska 
rapporterna. 

Den titalienska flottans slagskepp voro under Sicilienope-
rationen baserade enligt följande: 

Spezia 2 enh eter. 
Genua 1-2 enheter. 
Taran io 2 enheter . 
Tries te 2 enheter. 
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Denna basering möjliggjor_~e ingripand:. 1~1ot_ de t alliera. 
de överskeppningsföretaget såval os t- som vashfran, operatio. 

0111. dock aldri" kommo till utförande. Genom Sic1·1. ner, s · • o . tens 
.. · '"' lao ste de allierade Messinasundct, van genom den 1-t erovnn0 < • o a-

lienska flottan definitivt blev uppdelad 1 tva s tyrkor. Någon 
mö 'liahet till förening -eller samordnade opera tioner blev l1led 

J o . ••"l" w den allierade utgångsbaseringen eJ moJ Ig. I agon aktivitet 
från den italienska flottan förspordes ej heller, dess passiva 
uppträdande var konstant. . 

De allierades förluster under överskeppnmgen sa mt un
der och efter själva landstigningen voro anmärkningsvärt små. 
De tyska uppgifterna över de anglosaxiska marina förluslerna 
under Sicilienföretaget upptaga följande data: l kryssare, 14 
jagare, 3 motortorpedbåtar, 2 korvetter, l depåfartyg och 7 

l d t . · ,·sba' tar· Ytterlicrare förluster genom b l a axelflyg-an s 1gnn1d · o o . 
plan, huvudsakligen torpedplan äro: 55 transportfarl)~g pa ttll-

'J5'J 000 bruttoreoisterton. Dessutom ha :)7 trans-smnlnans - -, o . 
f t t "lls"IlliJJ"IlS c·a 230 000 brt allvarlq.(t skadats. port or yg om I ..... "' . , , . 

Av axelns sjöstridskrafter sänkles: 5 transportfartyg om ttll-
38 000 b ·t 69 landsti"nin<rsfarty" och l korYeU. 'Mot samnians , · r , < o o o . 

dessa tyska uppgifter stå endast de allie~·-ade uppg1fle~na , . a~t 
. . r·· l oll d tr"ll foretaoets omfctltn tno-föduslerna varit rmga 1 ·or 1a an e o .. 

Överraskande var den snabbhet och den kraft, med vtlken 
. h d för fortsatta de aUierade lyckades skapa effektiva bro ~vu e_n ;· si"t 

operationer. Siciliens försvar var sedan lang h el planmasv·~-
.. ·· ·d tvrka to utbv"·gt till en, man torde kunna saga, avsevar s . . b r-

" o • ade b om a serli"en hade det allierade flyget genom uppr ep... k m-
o f'" "et for den o deman" sö-kt göra ön med dess orsvar >> mOo >> ··t att 

o ·d d t h a van ' , Jnande invasionen, _m~n result~:~t -~~~ e en as "rsYarets led-
förbindclseväaarna l vrss grad forstorts samt att fo t de 0 

o .. " s ... l k lförsvaret salll ning i någon man forsvarats. Ja va us . . l· ta unf 
italienska armedivisionerna för•blev~ med ~äkerhet -~l:,t~~ ~örsva· 
der dessa flygraider , varför anlednmgen till det S\ at'l 

ret ej kan sökas häri. ·f '"' l nog 
Den allierade överlägsenheten rj luften var n~ll'l tlo des· 

Ö 'k t' r•tsen C C av utomordentligt värde. ns kommum ·a wns'' 
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·"aniserades med därav följande svårigheter för försvaren till ~lo . 
abba omgrupperingar. Innehade huvudstyrkorna från börsn 

·an en o-gynnsam strategisk utgångs-gruppering - vilket här 
~orde varit fallet - blevo svårigheterna stora att ri ett ome
delbart sammanhang med landstigningsoperationerna insätta 
effektiva motanfall. De allierades val av landstigningsplatser 
var enligt tyska uttalanden till en del oväntade för 'den ita
lienska ledningen . Speciellt gällde detta det sydöstra kustav
snittet av Sicilien. 

J{ustförsvarsförbanden, lycker man, borde dock ha kun
nat avslå e ller så länge fördröja de allierade, att de egna ar
mestridskrafterna hunnit i tid insättas på rätt plats under den 
anfallandes svagaste period, landstigningsmomentet En av 
orsakerna till delta dnga begynnelsemotstånd lär ha sin grund 
i väderleksfrågan. Kustbevakningen , vilken i huvudsak var 
Haliensk, trodde inte, att det var möjligt, att invasionsförsöket 
skulle inträfifa under den plötsliga väderleksförsämring, som 
inträdde under tidpunkt-en för invasionen. Detta resulterade 
i att betydande minerade områden ej voro i omedelbar b ered
skap. Över huvudtaget togs kustförsvaret med fullständig 
överraskning, något som naturligt nog spelade en stor roll för 
landstigningarnas lyckosamma genomförande. 

En annan viktig biträdande orsak var att söka i de sjö
strategiska förhållandena . Operationsområdet - Sicilienka
nalen - var av en sådan begränsad omfattning, att de allie
rade för överskeppning av trupper och materiel kunde använ
da. sina i de nordafrikanska hamnarna koncentrerade för'band 
.av större invasionsfarkoster. Härigenom frigjorde sig de allie
rade från kravet på särskilda hamnar för transportfartyg. Ge
nolll att använda dessa relativt grundgående invasionsfarkoster 
kunde anfallet insättas på bred front, vilket tvingade motstån
daren till antingen kraftsplittring eller kraftkoncentrer'ing till 
Vissa punkter, m edan andra måste lämnas i det närmaste oför
&varade. Möjligheterna till e lt koncentrerat motanfall min
skades härigenom. 

TidsliTift i S jöväse ndet. 41 
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Någon strategisk överraskning var på grund av :tllier 
. . . .,.

1
. ade 

flyganfall och fartygsanhopnmgru:. CJ moJ 1g aLt_ t:rnå. En 
taktisk dylik torde d~remot, som forut har fr~mhallJis, ha er. 
nåtts. Invasionstonnaget räckte även till for alt dl flertal 
landsättningar på den 100 mil långa fronten skulk kunna ut. 
föras. Nu utfördes endas.t en diversionsmanöver mo l öns syc). 
västra spets för att söka förvilla försvararna. 

Herraväldet till sjöss i kombination med den allierade 
flygöverlägsenheten är emellertid grundorsakerna till den 
snabba allierade framgången. Dc allierade behärskade helt 
operationsområdet, varför transporten, grupperingar m 111 kun. 
de utföras fullkomligt ostörda av den italienska flol!an. Inga 
sll·idcr ha ägt rum mellan sjöstridskrafter med undanlag ay 
italienska molortorpedbåtar samt tyska och italienska ubåtar. 

Den italienska flottans passivilet framstår i en allt mer 
förvånansvärd dager. I delta skede borde, om int e förr, dc; 
italienska sjöstridskrafterna ha insatts. Syditalicmka flyg
stridskrafter torde ha medgivit erforderligt flygskydd . Ä ven 
efter det att landstigningsföretagen ulförts förblev lt UYuclcle

len 11.v den italienska flottan i sina baser, trots att dc all iera
des underhållstransporter måst erbjuda stora möjl ighe ter till 

anfall. Ett »fleet-in-being » förfarande av sämsta sorl. 
Den italienska flottans framlida öde väckte även stor oro 

i Tokio. Efter Mussolinis fall förmärktes en energisk diplo
matisk aktivitet av de japanska ambassadöTerna i B<'rl in och 

Rom. De stora möjligheter, som de allierade skulle Et .~ lt 
. f . F... o·· t • i <l<' n han-förstärka sina sjöstndski·a ter 1 'Jarran s em, . 

delse den italienska flottan kapitulerade och föll under allte-
.. r·· l l d tl . l- cner n· intbrott rad kontroll torde val or ( aTa e a Japans ,a ,., 

' . r.· lseut-Den 6/8 utnämndes enl'lgt beslut av franska h c uc 
. . . h f r·· . l franska skottet amiral Th1erry dc Argenheu till c e or c c 

sjöslyrkorna i Storbritannicn. . .. . r ·dafri-
Den 24/8 meddelade det a llteracle hagkvarteret I ~ 0 1 L, 

och » ~ ka att dc franska torpedkryssarna »Le Fantasquc» .. 
<' • . t· [vrJ,OI 

Terrible » nu aktivt samarbeta med de alllerades fiol 5 J 

i Medelhavet. 
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Svw·ta Havet. 

De huntdsakliga händelserna koncentrera sig som förut 
t det tyska Kubanbrohuvuclcl. Vid sidan av elen direkta 

run . 
_ 01verkan dc olika vapengrenarna emellan mom detta opera-
':nsområdc pågår en ständig kamp om förbindelsevägarna till 
Il k .. l ... . l l ft f'" tt • .. 5 där dc Eilta tvs'-nunansw SJOS.tncsua crna ora e 
sjOS , ~ . • " 
ffensi v t >>h. lem kneg ». 
° För alt taga några exempel bcsköto tyska lätta sjöstriels
krafter natten till elen 21 /7 ryska försörjningshamnar på Asov
ka sjöns kusl-cr samt ställningar vid i\fjusfronterna, varunder 

:tt ryskt bevakningsfartyg sänktes och el t annat sköts i brand. 
Den 30/7 bcskötos åter dc ryska ställningarna vid Mjusfronten, 
rarvid elt pansarlåg skadades. Den 12/8 sänkte lätta tyska 
sjöstridskrafter t v å ryska ammunitionslaslade kustfartyg p~t 
sammanlagt 1,400 brt i farvattnen vid 1\'ovorossijsk. 

Kubandeltat torde p g a sina särskilda geografiska för
hållanden vara viht ett omnämnande. Här hur utvecklats elt. 
som en tidningskorrespondent skrev, >>Vasskrig» av elen mest 
sällsamma beskaffenhet. Deltaområdet bcsl~tr av oräkneliga 
små vattendrag mellan ett otal små öar; vilka ofta inte ha mc
ra än ett par kvadratmeters omfång, täckta m ed täta buskage 
av cirka 3 mclcr hög vass. Krigföringen i en s[tdan terräng 
blir naturligt nog av yllerst speciell karaktär. Förflyttning 
kan endast verkställas med båt eller genom att vada i det 
ofta meterdjupa vattnet. Fukten och förhå llandena i övrigt 
ha även medfört, alt Kubandeltat belraklas som ett av de 
lllest strapats.rika opcral•ionsområdena. 

Stilla H avet. 

Den 21 augusti rapporterade det amerikanska m:nindc
Partementet, att förband ur Stilla havsflottan den 15/8 landsa ~ t 
atnerikanska och kanadensiska trupper på ön Kiska. Den ja
Panska garnisonen, uppskattad till cirka l 0,000 man, hade 
dessfö!·innan ri skydel av den i dessa farvallen o;;tändi!.(t d\. '1a ~~ 
1iockan evakuera ts från ön. 
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Efter den allierade ockupationen a v Att u i maj 111 o 

detta år blev det möjligt för allierade sjö- och flygstridskra
1
f
1
ad .. . . a ter att utsätta den japanska blockerade stallnmgen iör offer . Is t va 

operationer. 

Hela den aleutiska ögruppen befinner sig nu i allierade 
händer. Kiska, med sin utmärkta hamn samt relaliYt goda 
flygfält, m fl öar utbygges nu till ållierade baser för en ko111_ 
mande offensiv mot det japanska väldets norra delar. En an
tydan om hur den allierade offensiven kan komma alt utYcck
las inom detta operationsområde äro meddelandena om att 
tre flyganfall företagits mot Paramushiro, den japanska f lott
basen på den nordligaste ön bland japanska Kur ilerna. Dessa 
öar ligga 1,500 km från Riska. 

Inom. e tt operationsområde, innefaltande Salomoniiarna, 
Bismarckarkipelagen och Nya Guinea, gå de allierade till häf
tiga anfall mot de japanska ställningarna, som segt och mål
medvetet försvaras. Spedelll markanta militära energicentra 
äro Salomonöarna ooh sydöstra Nya Guinea. Hä r söka de 
allierade spränga en kil in i den k edja av japanska stödje
pu~kter, som sträcker sig från Kurilerna över Nya Guinea 
fram till och in över Burma. 

De allierade anfallsriktningarna peka mot den str.tx nord
väst om Nya Guinea liggande japanska flottbasen lLtbaul på 
Nya England. Ett eliminerande av denna stödjepunkt sku~le 
innebära en stor militär framgång för de allierade. lkn alh:-

G · ·l· ll i ho" rade offensiva verksamheten mot hl a Nya umca s ~u c " 
«rad underlättas samtidiat nwd att den fortsatta opcratiYa ut-
"' v veckEnoen komme att Ht en betydligt sn:11bbare tak!. 

b , • · " • finner Vissa tecken tyda pa att den Japans-ka lednlllol n .. .. 1 d T·1lesman lä"et i södra Stilla havet allt annat an ugnan c. ' d b .. . . . l ·l·vmra e fö1r flottan och flyo·vapnet ha aven uttalat s1g 1 Jl' '· . o o f l flya p}an. ordalacr om de allliner ökade kraven pa artyg O{: 
1 

· " ts b , . .. . . o h tora tro . Transportsvano-heterna aro likaledes manga oc s 1 1 b o • • •• o . •• ·r d· a an a att allt göres fran Japansk s1da for att fa mesta moJ I, 
öar och ögTupper självförsörjande. 
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I direkt motsats till tendensen i dc japanska uttalandena 
stå de amerikanska. Marinminister Knox förklarade exempel
vis i början av augusti: )) Japanerna lida regelbundet förluster 
i örlogsfartyg och handelsfartyg, som äro mycket större än 
de kunna ersätta. Svårigheterna med kommunikationslinjer
na bli större och större. Den nuvarande amerikanska stra
tegi, som i Stilla Havet är begränsad till framryckning ö från 
ö, är blott en förberedelse till kraftfulla, avgörande slag mot 
japanernas befästa punk ten. 

Konferensen i Quebec innefattade även programmet för 
en utökad allierad krigföring mot Japan. Upprättandel av ett 
allierat överkommando för samordnade operationer mot Ja
pan från Indien och Ceylon blev en omedelbar följd av dc 
engelsk-amerikanska överläggningarna. Likaledes ha general 
Mae Arthur, amiral Halsey och andra militära chefer för de 
allierades stridskrafter i sydvästra Stilla Havet i mitten av au
gusti haft överläggningar om planerna för nya framstötar' i 
södra Stilla Havet. 

Utvecklingen av striderna i detta operationsområde har 
varit följande: 

Den 6/7 erövrade de allierade .Munda flyfält på New Geor
gia efter häftiga strider. De japanska kraftiga kustbatterierna 
lystades genom beskjutning från amerikanska örlogsfartyg. 
Från den av amerikanarna invaderade i omedeLbar närhet Ho-b 
g~nde ön Rendova besköts flygfältet i Mumla. Kraftiga tro-
Piska regn försvårade operationerna. 

Att de allierade så snabbt kunde skapa brohuvuden hade 
delvis sin orsak ri att specialtränade trupper från Guadalcanal 
n~ra dagar före huvudoperationens igångsättande landstigit 
Pa New Ge01·gia och där fått stor hjälp av infödingarna. Sjö
Och flygstridskrafter understödde sedan lands.tigningsoperatio
n~rna bl a genom beskjutning och bombardemang av baserna 
VIla på Kolumbangara och ~Iunda på New Georgia. 

Intensiva japanska motanfall, understödda av sjö- och 
n~gstridskrafter, insattes mot de allierade upprättade ställ
Ilingarna dock utan större operativt resultat. En större sjö-
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Strid l·om härunder alt utspelas i Kulabuklen P't Ön ·v '- .. ' 'C\y Georgia. Natten till den 5/7 torpederades o_ch ~ank tes den 
amerikanska lälta kryssaren Helena. Dc vanliga kommnnike. 
striderna pågingo .sedan en längre tid. ~nligt ja~)ansk killa 
sänkles under den 30/6 och 1/7 en amcnkansk lalt kryssare 
och 5 jagare samt sammanlagt fem allierade kryssare . Yller. 
ligare en lätt kryssare, en jagare och 6. transporti~arl yg ska. 
dadcs. Mot dessa uppgifter stå de amcnkanska, Y!lka endast 
medgiva förlusten av transporlfartyget l>Ic Cawlcy men upp. 
taga de japanska förlusterna till 17 örlogsfl1rlyg, kryssare och 
jagare, till större delen sänkta i Kulahukten. 

Det japanska molslåndet på l\ew Gcorgia k oncentrerades 
sedan till Boiroko, den sista av dc japanska slöLljcpunklerna 
pa on. Allt gjordes för alt i det längsta l: ålla , slii~_lnin~nrna. 
Förstärkningar sändes av japanerna nattct1d fran on h.olum-
bangara i Kulabuktcn. . . . 

New Georgia föll sedan i mitten aY augusti 1 .. dc al11crade:; 
händer efter hårda och skoningslösa strider. Atcr~toden av 
den japanska garnisonen i Barioko evakuerades till Yil:l prt 
Kolumbangara. . . .. . .. 

De allierade gjorde nu ett tillfälligt avsteg fran sm ~-ltll- o 
strategi. I stället för att gå direkt mot Kolumbang.Ha msa~lc 
de i slutet av augusti elt överskeppningsförolag mo t den .. nord
väst därom liggande ön Vella Lavella i avsikt a lt skar~ av 

.. . l' . D" ; " sl·u' lc de latta-Kolumban"aras forbmdelsc mJcr. auoenorn " 1 

o ' 'll .. o·}' o· l F tll'örsY::tradc re kunna bemästra denna svar l! gano loa oc 1 et 

japanska ställning. al 
f .. l t . både person, Företaget lyckades även men or us erna 1 . 

-- 1 .., · 1 · transporl -och materiel !b1evo stora. 4 stor re o c 1 0 nu m 1 c ' . 
. O l ] l' a . ,,-sf-n kostcr åncrare 2 l· ryssare 1 Jao·arc och 1 anc s lolll11 t>· ' 1 o' , " " , o . . 1rc anta sänktes, varjämte 4 kryssare, 1 pgarc samt ett mmt . Ett 

t·r·ansportfartycr erhöllo mer eller mindre svåra sk::tllor. . _ . < o .. .. l De JrL betydande antal allierade flygplan skotas aven net · ·c . 1 1- n·ssar • panska förlusterna voro av rTl'indre omfattnmg: " • .Allt 
2-3 jagare samt ett fåtal transportfar tyg och flygplaJL 
enligt japansk källa. 
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. · De allierade förbättrade genom detta företag avsevärt 
~ iri mili tära ställning på Salomonöarna. Med New Georgia 
och Vella Lavella i allierade händer utgöres japanernas åter
stående baser i denna ögrupp nu endast av Bougainville längre 
1110 t nordväst samt den i111"ingade ön Kolumbangara. EU 
längre fortsatt japanskt molstånd på denna s.enare ö torde -
1
necl all respekt för japansk stridskonst och självuppoffring -
,•ara u tsiktslös med hänsyn till de allierades nuvarande möj
li gheter till koncentrerade anfall med alla stridskrafter. 

På Nya Guinea ha de allierade med all kraft pressat sig 
fram mot de japanska ställningarna vid Salamaua och Lac. 
Erövringen av Mubo-:---- en från Salamaua framskjutande för
post i det inre av Nya Guinea - skedde relativt lätt i mitten 
av juli. Efter denna framgång förmådde de allierade endast 
hlt steg för steg närma sig Lae och Salamaua. I avsikt att 
inringa de japanska ställningarna företoga de allierade natten 
till den 1/7 en landstigning i Nassau-buktcn med landstignings-
farkos ter. Allierade sjöstridskrafter eldunderstödde landstig
ningen. Den 3/7 var Salamaua inringat, sedan austral,iska 
trupper från Mubo fått kontakt med de amerikanska styrkor
na, som landstigit i Nassaubuktcn. 

Hur länge till dc nu landvägen isolerade japanska garni" 
sonerna kunna motstå det allierade trycket är svårt att be
döma. Fö,rsörjningsprohlcmen äro utomordentligt svåra. Ma
tel"iel- och förnödenhetstransporter, vilka framföras utefter 
kusten på pråmar och smärre lastfartyg, utsättas ständigt för 
allierade anfall. Med allierade sjö- och flygstridskrafter än 
Iller koncentrerade till dessa farvatten komma svårigheterna 
Ytterligare alt ökas för japanerna, varför dessa inom en rela
tivt snar framtid sannolikt komm~ att bli tvungna att uppge 
sina baser på Nya Guineas sydöstra kustavsnitt. 

Etfter erövl'ing,en av Burma samt misslyckandet vad be
träffar Australien, ~omgrupperade Japan sina stridskrafter för 
försvar av de erövrade områdena. Ett försvar, som dock 
so1n sitt bästa medel ser offensiva operationer mot allierade 
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stridskrafter och stöljepunkter. Ett exempel p å dYlika l 
mot allierade basområden är det japanska flyganfallet slag 

• o c en 
19 J·uli mot Colombo och Tnncomalee pa Ceylon , 'arv·1,, 

u en. 
li«t J·apanska uppgifter, ansenliga skador uppstodo pa lllili ta·· b • n . <ra. 
anläggningar. Flygplanen torde h a startats fran hangarfar ty" 

Beslutet att upprätta ett sät·ski lt allierat över k<>mn1ancf~ 
för sydöstra Asien för operationer mol: J apan fr ån 1 ndien och 
Ceylon med amiral Louis Mountbatten som chef , mottogs, från 
a llierat håll med entusiasm. Enligt japanska ullalanden vän. 
tar Japan , att allierade större operationer nu främ st komma 
a tt riktas mot Burma och de forna holländska kolon ierna, var
vid de senare kunna väntas bli angripna såväl fr an Indiska 
Oceanen som. från Australien och dess. nordli garP liggande 

utposter. 
Samtidigt väntar man, att dc aUieradc skol a sii.tta igång 

större angrepp i norra Stilla havet, främst mot Ku ri krna, Sac
kalin och Hokkadio, som efter Aleutcrnas åtet-hl.gandc• kunna 
bon1barderas med tyngre allierade flygplantyper. 

Beträffande Burma torde i och med regntiden,.; upphö
rande i oktober månad en allierad ökad offensiv stri dsvcrk
sa~het vara att vänta i detta operationsområde. E tt av 
de främsta allierade målen torde komma att bli all. si\ka öpp· 
na Burmavägen genom en omfattande amf.ibieopcra!ion mot 
bl a Rangoon från luften och havet i förening m ed ,·n fra m· 
stöt till lands längs Arakankusten från indiska gränsen sö~~r
ut i Burma. Att en dylik operation står och fall er med sak· 
randet av dc allierades föi'bindelselinjer i Indiska Oceanen och 

Bengaliska bukten är uppenbart. 

Ubåtskriget . 

• o k · f t ··lt trots att Fortfarande synes pausen 1 tillals ·nget or sa a 
operationerna - enligt tyska uppgifter - skulle komma att 

• o •• • • D n:irmaste intensifieras fran och med borpn av augusti. en ' .. ftkon· 
tiden konuner väl att visa resultatet av den tysk a ki a 
centrationen inom detta område. 
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Axelmakternas uttalanden ha seelan länge sökt framhålla 

de alli.~r~des ~ranspor.tton~~eproblem s01:1 katastrof~lt. ~ mot
ats bartill sta dc nyhgen andrade premiesatserna for alhcrad e 
~rigsriskf~rsäkringar av fartyg , vilkas fluktuationer rutgöra 
deiJ känsligaste barometer för hur de allierade själva se på 
tonnageproblemet Fr o m den 27/6 1943 ha följande föränd
ringar vidtagits: mellan Storbritannien och östra Medelhavet 
J2 l/z mot förut 15; mellan Storbritannien och Sycla.merika 

7172 mot 10 ; mellan Storbritannien och Nordamerika 7 lfz mot 
7 %,.......10. Från Förenta s taterna tm eller från Sydafrika 8 

010t 10 samt till eller från östra Medelhavet 10 mot 12%. 
premiesatserna för trafiken mellan hamnar inom Medelhavet 
äro oförändrade med någon tendens nedåt, särskilt gäller detta 
mellan Alexandria och Malta, där man noterar en sänkning 
från 6 proc. (20 före Tunisiens fall ) till 5. 

Dessa i Yissa fall betydande minskningar i premiesatserna 
risa, a tt de allierade inte blott nu anse sig ha övertaget i ubåts
kriget utan äga sådan tilltro till sina ubåtsjaktmetoders effek
tivitet, att de även med föiiröstan se framåt i tiden. Över
skeppningsföretag som landstigningen i Nordafrika förra åre t 
och på Sicili en i år äro ju också signifikativa för att de allie
rades tonnageläge ej kan rubriceras som katastrofalt. 

Sedan de allierade beslöto att icke längre offentliggöra 
sänkningssiffrorna, finnas endast de tyska rapporterna att till
gå. I fr åga om dessas tillförlitlighet har ett avdrag på 20 
proc. visat sig i stort sett vara berättigat, enär en ubåt och ett 
flygplan på grund av bl a fientlig motverkan ha stora svårig
heter att med säkerhet rapportera ett fartyg som sänkt. 

Under nu pågående krig ha de allierade på samtliga krigs
~kådeplatser - Fjärran Östern även inberäknat - förlorat 
1 runt tal räknat 32 miljouer bruttoregisterton (brt), vilka ~ör
luster gjorde, att Amerika och England under åren 1941 och 
1942 befunno sig i ett kritiskt läge i fråga om försörjningeil 
Och underhållet av SJina trupper m m. 

Från och med år 1943 skedde emellertid en kraftig om
svängning. Denna åskådliggöres bäst och tydligast U:edelst 
liedanstående förkortade tabell. 
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. Byggnads- och sänkningssiffror för nllierot l! onclcZsto 
är 1943,. 

1111
Qfle 

Nybyggnader: Sänkningar: 
Amerika Tyskbnct 

januari 103 fartyg 711 ,000 brt 5')') o ' - - , OO brt 
februari 130 860,000 )) 5 ii ,o o o 
n1ars 146 1,000,000 )) B2G,oo0 
april 157 1,000,000 )) ±23,ooo 
maj 175 1,188,000 .t:3o,ooo 
juni 168 1,000,000 149,000 
juli 177 1,121,000 550,241 » 

augusti 144 1,000,000 :1 77,000 )) 

C:a 7,990,000 brt i1,954.2-! 1 brt 
Tillkommer Englar1ds. Tillkommer a\' 

o. Kanadas nyhygg- Japan o. Ita-

n a der .... . ..... .. lien sänkt 
c:a 1,575,000 brt tonnage c :a 1,:150,000 brt 

Sununa. 9,565,000 brt Summa 5,804,241 brt 
20 proc. avdrag 1,060, 848 ,, 

4 ,243,393 brt 

Allierat tonnageöver-
skott år 1943 . . . . 4,588,207 , brt. 

Som synes en :sammanlagd ökning av omkring 4.5 miljo· 
ner brt. Juli månaels sänkningsresultat, jämfört nwcl juni må· 
nacls (149,000 ton) , är anmärkningsvärt gol t. \fan mås.te 
emellertid hålla i minnet, att i siffrorna 550,241 ing:'i Sicilien· 
företagels allierade förluster av transporttonnage. Dessa upp· 
gingo denna månad- enligt tyska uppgifter --"" tm c: a 330,0°

0 

el o o • l' o t· ')')0 241, brt. Fråndrages. enna summa aterstar av JU 1 manac s ~~ ' ... 
Vilket resultat rättare torde visa tendensen i k ampen ori1 s jO· 

fai'tsvägarna , . 
1 

För första gången efter ktig.sutbtotte\ ha de allierade 1 e~ 
jämn följd av månader lyckats åstadkomma ett övers.kott p 

o l l · ler Hlyc· handels- D ch transporttonnage. Denna framgang ) C Y c 
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t för dc allierade, såväl ur materiell som p sykisk synpunkt. 
~eaen faktor har verkat så försenande på de allierades krigs
!~:ats som knappheten eller ibland bristen på tonnage. 
11 

Till detta överskott ha bidragit flera samverkande omstän
di"he ter. Medelhavets öppnande för den allierade sjöfarten, 
f;renta staternas alltmer ökande produktion av handelsfar
tyg, de kraftigt minskade sänkningssiffrorna av transportton-
11age, effektivare och smidigare organisation av hamnproble
men (lossning och lastning m m) , de båda stormakterna Ame
rikas och Englands fullständiga samarbete i vad allt som rör 
transportfrågor m m. 

Det torde inte råda någon tvekan om att dc allierades 
ubåtsjaktmetoder än så länge visat sig effektivare än axelmak
ternas ubåtar. Den förbättrade konvojtaktiken, där speciellt 
eskorthangarfartygen under elen ljusa delen av elygnet spela 
en stor roll, är en av de viktigaste orsakerna till de allierades 
framgång i ubåtskriget. Återstår att se om axelubåtarna, vilka 
nu enligt tyska uppgifter - utrustas med motmedel mot de 
allierade ubåtsjaktinstrumenten, fr o m s-eptember månad 
kunna uppnå för axelmakterna löftesrikare resultat. 

De allierades ubåtskrigföring, som till större delen endast 
fått framskymta 'i mindre kommunikecr, bedrives med allt 
större intensitet, speciellt i Stilla havet, där den japanska 
achilleshälen - förbindelsevägarna till sjöss - utsättas för 
amerikanska sjö- och flygstridskrafters attacker. Ubåtarna 
och besättningarna synas nu ha nått den för en effektiv ubåts
krigföring nödväneliga höga tekniska och taktiska nivån. Sam
Illanlagt torde det japanska sänkta handelstonnaget uppgå till 
Omkring 2,500,000 brt. 

Stockholm den 17 september 1943. 

Å. ReiniLZs. 
Kapten vid Kungl. Flottan. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M nr 5-9/43) 

hämtade ur fack- och dagspress av Marinens pressdetalj 
under tiden :1J6 april-15 september 19e!i3. 

Innehållet i här återg·ivna uppgirter står helt för de som källa 
angivna pressorganens räkning. 

I. Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

Fartygsbyggna-dsverksamheten 1942. 

Förenta Staterna. 
Ojämförligt är knappast ett för .starkt ord att beskriva den ex

parusion .som de!l Mnerikan.o,ka flottan unidergått uneler de sista tolv 
månaderna När detta skrivs, är det totala anslaget för finansåret 
lili42~43 uppe i 2.6,:5 miljarKler dollar, men detta kan mycket väl vara 
en för låg siffra, efter.so1m tillägg,c;krediter beviljas med korta mel
lanrum. FJ.ottans personal har vuxit med motevararude fal't, och det 
med,delade.s officiellt den 23 ·oktober förra året, att totala antalet 
o~ficerare ·Oeh man i t jänst översteg en miljon man. Denna o,iffra 
har sedan stigit till 1,236,,000 och in nef:.:ttar icke marinkåren som 
Uppskattas till 2.00,000 man, e.i heller Coast Guard, vilken nyligen ruått 
en siffra av 10,000 man. Värvningen har fortgått kontinuerligt för att 
Jnöjliggö ra, att flottan icke skulle hindras i sin verk.sam1het av briBt 
På Personal. Sålunda har elen wmerikanska fl.ottan.s personalstyrka 
På min1dre än ett år tredubbla,ts. ö k ningen har hittills gått efter en ~kal a, .som tidigare irke kunnat uppvisas av någo.n annan flotta. Det 
. eräkna.s, att personalLStyrkan i juni 1M3 skulle uppg-å till 1,6 mil
Joner man. Fram till juni 1942 uppskattade.s elen totala utgiftsswm-
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man för landets försvar och för krigfi.iringen överhuvu,l fö r 
1 

6 ista åren till den astronomiska siffran 170,000,000,000 clolbr. c e tr~ 
Skel'llsbygg·~adsYerlrsan:~heten. Prakhskt t~get varje Yarv iDs 

privat eller statl1gt har utv1d~ats mer eller m indre. I) oc:kniug2a11ö~: 
lighete rua ha ökats och marmdepartementet har begart an,slai)' J 

21.0 milj. dollnr för byggandet av ~8 nya flytdockor, vilket a 1~81;! 
mNltagit.s i en lag·, som godlöint.s av ko.ngre.ssen. Varjo. :Hg ~ircl ha~ 
vidtagits, som ä.r ägnad_ att o~~a takten _1 byggandet ~: _urlogsf artyg_ 
Elektrisk ,svetsnmg anvan1de<:> overall t, dar det ta ar moJ l1gt, och ~>lan. 
dardiseringen drive,s så långt det är möjligt. BeträHawl e vi.ss a han. 
garfartyg, som sjösatts under andra hälHen av 1'9-±3, l1a ett flertal 
icke väsentliga detaljer förenklat,s för att förkorta l1yggn adstiden. 
Sålunda har man avst,ått från det rinnande varma och k~lla vattnet 
,c;oan förut fann,s i varje hytt. Det har meddelats, att hanr;-~1rf artyge1; 
pu bvo-a·ts på 17 månader. Den bästa siJ'fran från förk rit.:·~t iclen var 
;rakti~kt ta.~·c t elen dubbla. Slag<skepp byggas. på U'1geLir tre i .sbillet 
för fcil1l är före och ubåtar färdi g.s täll as på lite t mer än ett år, medan 
det toO' två år ticligarc. Byggna·'.l,stlden för en modern ia~n ro har 
reduce~P.te från 1'8 till ,6 månader. Betecknande är att cit .ctort varv, 
s0!11 utbyggts un1der kriget, producerar två jagare per m>mad. Den 
30 ju!1i 194.Z voro icke min<dre än 3,,230 örl-ogsfartyg lil11ler byggnatl 
för den amerikanskg flottan. Ytterligare byggde,s Jet prt amerilmn
,ska varv 2.1J8 fartyg för allierade flottor. Vidslutet av Hl 1'2 hade den 
am'eril.;:,mska flottan 3,205 Ln·tyg i tjäns•t. 

SlagslH'llJl. Det srsta slagskeppet av 'vVashington-lda·coen, Ala· 
b am a, sj ö.sa ttes den 1J6 fobrna r i 119.±2 och var fär.dig;ställ t i november 
.sammll ål'. Fo.rtyget har sålunda byggts på e:J. l·ekordtid av .3 3/4 åår, 
en enasUtende prestation med hämsyn till, att cleplacemenid uppg, r 
till 35,000 ton. Tre av sy,steriartygen, Indiana, Massaclmsett~ -~~~h 
South Dakota, fullbordades ävenlec\e.s. under 1942. De,<;sa fartyg bld ;"a 
sig i vis.sa aviScenelen från •de två fönsta fartygen av cl e111 ~a klao., 

· , ' l' D l l" l 630 fot 1 vatten-vVaGhington 0 c;h North Ca ro 1na. e 1a en ange ~v ·. . . 
0 

hkr 
linjen mot de övrigas 70-1. ~ia.<>kinstyrkan uppgar till 130,0~ 

1 
t 

l .. , +''l 30 l- p \ven .sJl lUe-
]not 1l5 000 varirrenom farten c nv1cs upp cl1 ' '-no . " · ' . ' .. ~ 9cl O o p ro-
ten är uägot olika. Två av 4.5,000 ton~Jagskeppen av :!J .•. ars 11942 
gram, Iov.-a or:h New Yer.sey, sjö,satte,s i auglilsti och deccJJlber f rt· 

• o l . t"'. t l 1,943 Arbetet o rc.spektwc . Ba.cla fartygen wanmo l J alls um er .JJ • • • - Keutuc-
går på de återstående fyra fartygen av denna kla,ss, IllmoJt-, au 

. · · · l-"1 .. l t · "941-43 och rn kv, JihS:soun och \VIBconsm. DeEsa '-o strac < e<s J. .J t av 
> l' f" l t t 1"43 By O'O'f\D CB hoppas kunna s jösätta samt 1ga ore s u e av . 1"' ' · · "'"'cleplaceru 

cle fem stora slag~S,keppen av M.ontana-klassen, v1lka ,s,kullc teriel 
. . 'Il 'd d" ~n<åO' att rna 5-B,D-00 ton, har upp,<lquhhs h s v1 are, ,a man · ' · · '"'' .. ' _ En· 

och ubetskraft borde användas på håll där de bättre belwvde~· 
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. rle ci:s-ta meddelandena tror man att eD-cl&st två av de ;;ex .slao· ,·ut ' - ·~ or 
,b , -arna på 27,000 ton, so:m beställdes hos New York Ship Builcliuo-
'·rY··..r> . o 
• arporation 1 .l'eptember :1'940, äm under byggnad för närvarande. 
C e<SI'a t vå äro Alaska och Guam. Man har icke fått någon bekräftelse 
På ·att brty~cn av Alaska~.l~l~.s1sen ko.mnna att färdig"<s<t ällas .sqm hal~
~;!l·fartyg, enuru det ar mo]hgt att den materiel, ,s,o,m avsetts för de 
fyra fartyg, var,s. byggande uppskjutits, hår övedi.irts ti.ll något han
-~rfartyg under byggnad. 

" Hangarfartyg. Under 19--1:2 sjösatte.s tre av 25,000 tons hangar
fa rtygen av E,sscx-klamcn: Essex i juli., L exi.ngton (ex-CaJbot) i 13ep-
1801ter och Dunkcr Hi.ll i december. Av fotografier från sjös-ätt
ningarna tyck,s framgå att dessa fartyg äro en förstorad upplaga av 
lfornet. }dia tre kur1na viintas vara i tjän.s.t 1<943 ·och ytterligare åtta 
komma att .sjösättas uneler HH3: York Town (ex-Bon Hom 1111e Ric
harcll , I ntrepicl, Kear.sarge, Franklin, Hancock, Randolph, \V'asp (ex
Oriskany) och Triconderogrt. Ytterligare två fartyg av denna klam 
torde h a piibörjak, ehuru deras 1umn icke publicen,ts. Det iir tro
ligt, att -de komma att få namnen Cabot och Ori.sJcany. Byggandet 
av ytterligare hangarfar:tyg och det bevi1jarJe tonnaget motwarr.r 
ungefär tjugo fartyg av E<S<Sex-typ. Samtidigt hac· miJJc,t [l'cta av 
10,0n0 ton:3kry.sisarna av Cloveland-typ o.miind rai.'l ti1l h an g ar t'a!·tyg för 
att möj liggöra att ett maximalt antal hang11rfartyg komma i tjiinat 
på korta.st möjliga tid. De tidigare namnen på cle.s1sa omänr1rade 
fartyg ha icke officiellt rnecldelat<S, men man tror att bbnJ de om
ärudrr,cle fartygen befinna sig de förutvarande Amsterdam, Tallahas
see, New H aven, Huntin!gton, Dayton, Wiltmington, Buffalo och 
~ewuk. Tre stycken ejösattoo 19:42, nämligen Independence, Prince
ton och BelJeau \Vnod, medan fyra andra, e:ft.er vad man hnr s:ig bo
kant, har fått namnen Cowpen<S., Jliionteray, San Jacinty och Langley. 

Innan cle.s.sa fartyg äro färdiga, förfogar elen arrnerikan.ska fJot
t2n enelast i.iver tre fönstkla.s,siga hangarfarty(" EnterpriBe R<tugcr 
Q] \l o, . ' . 
n 0ar8.toga. :Man disponerar emellertid över ett beyclande antal 

hangarfartyg av hjälptyp, oHiciellt benämnda ».Aircraft E.scort VeG-
Geb, D o l ] . ' ]J 1..]' B· . -. e namn pa ce,sa, ,s,o,m ntt1 "' ptu Jcer:.tte, äro Altnmah'l., 
.arnes, Blo.ck Island, Hogue, Card, Char;.;·er, Copai1cc, Cro~ttuu, Gla

Cier, H rumlin, Long Is laml och Na.ssau. Alla de~,sa äro hanO'urfartvo· 
6~ f . - " "'' dö~ är~l igHtEilts .från .s,krov till handelsfartyg ur:. ·:ler byggnarl. Att 

a a' foto graf1:~r :.tv Charger och Go.pahee ha de flesta fartvge11 
;~denna typ en s . k.»ö» på styrboi'desidan i .stället för ett fu1lstä~·r'igt 
Il( t fly t l" k .. f l l l l f.. . ls]o 

1 
c ac , som ar a et mec c et orsta levererade fartyget Long 

Q]· '·llc.. De<Sea fartyg med standat,ddeplacement på 17,000' ton med 
kJeeldacle paanor av Ilu.s:ch-Sulzer-typ, som ge dem en fart av 1<6 5 
nop, ha visat sig ytterst värdefulla för konvojtjänsten. De äro be 
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.styckade med talr ika luftvärusyapen och kunn a ta med .sig 3 . 
plan eller ett min·dre antal bomb- eller torpeldpLan . l dera.s il Jr.kt. 
ning ingår äve!l kranar för att ta ombord sjä>flygpl an . utnt>t-

Kryssare. 119~ års program omfattade 500,000 to n kl'\-~<>are - ~ .. 
tun "'::t som lätta. De koiiilJllld att <llmf~.tta två enhe•ter mu l '''Ya\ a 

~ namn Pitt.sburgh •OCh St. Paul. Av de åtta 13,0{)0 tons kry:'l.''lJ'J1 ~ av n len 
more-kla.sG, bootyckade mC\.1 nie> 2() om.-kanuner, ha två , lhl ti:nore a.tt. 
Boston, ajöscttis under 19·12. Två av de andra h a f:1H u amn o~h . f t f" l d . l t . d s l . t! l l mmne av ·ar y g, som or o ra eG 1 s age VJJ a omo n-o:n na. Pit . · 
burgh har blivit Canberra och St. Paul. har fått namnet Quincy. V~d 
oillan av de kryssare, soon omirudra<ts tlll hangarfartyg, ha sex andra 
krys,sare av Clevelandtyp på 10,000 tor.. bestyckade m eJ t olv l-3 cm
kanoner ,s:jösatts HJ412, nämligen D enver, Montpelier, Su u ta Fe, Bir. 
mingham, :M:obile och :M:iami. Tre andra, de heligare Flint, VickGburv 
och Wilke,s-BRrry, ha omdöpts till Vincennes, HoUISto n och Astori~ 
eHer fa r tyg, som .;;änktes i Stilla Havet. Såväl Denver som Mont
pelier likBom ock.s•å Clcvclan•d och Columbia .sjösattes re' an 1\}H och 
ko.mmo i tjän.;;t 1<9'12. Uruder byggnad vid slutet av 19±:2 Ya r 2·0 krys
sare av denna typ, fråm,äknat de:rn, s011n torde vara uncl<'r f ullburdan 
.som hangarfartyg. Ett fe:rnt·~ fartyg av .Mlanta-typ, u .HitO t onnarer. 
Oaklancl, sjö.c;f'.ttes i oktober 1942 oCih var färdig två m åll'lcler ~enare. 
Ytterligare tre enheter äro under byggnad, .Spokane, TU!Sccm och Heno. 
, Jagare. .Jag.are byggas cch färdigställas så snabbt , at t det är 

nästan .nmöjligt att följa mecl i utvecklingen. Så mycket kan fa6t
.sllhs, att det tota1a antalet enheter, som IS'jösatte.s Jo\34!2 , ich under.steg 
ett hundra, vilka srumtliga var antingen av Bristol-typ ]'tl 1,700 ton 
eller av 1<'letcher"typ på 2,100 ton. Två enheter av Bristol .. tH, Barton 
<()Ch Laffey, vo ro f.ärdigstäUda och i tjän.;;t .s.å tidigt, att de voro bland 
.cle sju fartyg, ,som &änktee utanför Gu[l!dalcanal i novembe~ 1

1

942. 
Ytterligare eH stort antal jagare ha kölsträckts. Av de•,< a tr!lhora 
mer än 200 den nya typen :>V eskortjagare på 113(}0 ton . DE'"Sa jllgare 
skola i stort :::ett likna cle engelska jagarna av Hunt-kla,,sen. De 

f f ·t· Qll"ått flesta fartygen av denna typ ha fått namn e ter ar .) !l: s 
1 

" 
förlorade un der 19-ll1-119412 e11er ockls.å ha de nämnts ett<'r officerar~ 
<()Ch män. som stup at i strid u!l'der denna tid. Dessa f art~·g bygga: 
mycket ,~nabbt, åtskilliga ha .;;jösatts ocl1 några ha t . o. Jll . tratt 
tjänGt redan 1942. Gato· Ubåtar. I cke endast .största delen av de 73 ubåta rml a~ trid. 
t.v·p ha fulLbordats utan en har t. o. m . hunnit gå förlo rad 

1 6 

1 - J -- fl JU Ytterligare ~20 båtar ha sedan dess blivit beställda och a\' ce.:'-'' 
ålskilliga sjösatts. . . .. , 'ferror-övriga fartyg. Den andra och tredJe av mm1agga.rn ,L av tvivel 
kla.ssen, Cat,skill och Ozark, ,sjösattes båda 194.2 och aro ut an 
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i tjänst. Tre handelsfartyg, som inköptes 1941, Cavalier, Quaker 
:~ Yale, ha ?mändrats till kUIStmins.vepare och bära nu lliamnen 
~00 ad~ock, Mrantomonoh .?ch Wa~uc. Nya .mfnsvepare sättas i 
tjänst 1 stort anta~. Det ilnns 43 av Raven-kla&Sen på 700 ton, 1B 
eJler flera av Adr01t-klat:~ sar:rt över 200 av nm=ertypen {YMS) och 
70 3v Accei:tor-~l a,;o:s. VJ,cl mdan av dC~Ssa finns dessutom ett stort 
lnt~l, om. v1lka mga detaljer äro tillgängliga. Ytterligare ett stort 
antal smarre farty~ som motortorpedbåtar och ubåtsjagare (vilka i 
England skulle bena•mnaiS motorkanonbåtar och motol'lbåtar) ha trätt 
i tjänst. 1'9:12 å rs program omfattar 4{)(} ubåtsjagare av stål O·ch 200 
av trä. För att skilja på cles.;;a äro stålfartygen nu numrerade med 
bOkstäve~n a PC och träfartygen med hokscäverna S.C före siffran. 
])en manna verksamheten på de Stora Sjöarna omfattar övningar av 
olika ,''lag. Två stora hjulångare, Greater Buffalo på c:a 8,000. ton 
och Seean cLI:ee på •6;300 ton, ha övertagitiS av flottan och ombyggts 
till övning.:;fartyg m ed nanmen .Sable och Wolverine. Flera flyg
tran.,•p.~rtfartyg byggas. De kunna också användas som hjälpkryssare. 
Den forst.a av denna typ fick namnet Alazon Bay. Ytterligare har 
d:n amenk~.nska flo-ttan övertagit ett stort antal civila fartyg bl. a. 
tw av cle storsta yachterna på mellan 1;100 och 3,000 brt. De använ
das .som h .nonbåtar och i ku.stbevakningstjän.st. 
.- M~rinflyget. I februari 1942 ökades antalet mariruflygplan från 

J.J,OOO till 2'2,000. Den 29 september begärde presidenten av kongres
iPn en .summa på 2,8 m iljarder dollar för marinflygplan. Inga upp
gifter gavs o.m antal et :w de olika typer som skulle amskaffas . 

Japan, 

. SlagskeJl}). Det finns inte något medidelande o:rn att ett nytt 
Japa~kt slRg, kepp skulle trätt i tjänst un•der 111)42. Enligt japanska 
:.Pglfter torde det emellertid vara att vänta, att fyra stycken f,ärdig-

alla.s under l9cL3. I ngenting är känt om clata eller namn Enligt ett k' · .1 _ · I'k lllesJ."'.~t meddelande .skola dock två få namnen Aki och Satuna. 
•Lf>om Kn O ' ·l 'I' · ä · , war, oc 1 o.sa, om vllka uppgifterna ock..;;å äro vaO'a ro dec a t . f å " ' , ... "'" na.mn agna r n grumla slag.skepp. Två slamskep•p oom oJo.sa t t . J - .,. ' ~ • k . " e"' l • apan HlCl6-01 o.ch n ock~krotacles vid slutet av förra värMs-rlget h el 'l · na ' a e nallllnen -"'u och Satu,ma; o·r-h Kii, Owari och Tosa voro 
~nrnn på slllg'Skepp, som s jösattes vid tiden för W ashingtonkonferen
öve/9.?1 och vilka aldrig färdig.ställts i överen.sstänl!Inel.se med fl.ott-

ensknmnwlscn jl.}2'2. Antingen nanmen Takamatu och Titil:m äro 
'f ·a 1 skrift i Sjöväsendet. 42 
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namn på fartyg av fickslagskepps•typen eller inte, .så finn._, det 
ning att miEstänka, att ett tredje namn, smn meddelats från anled. 
kanskt håll, nämligen Niit~ka, tillhör en .enhet ,av annan kla~tS~iln~1~
är det japanska namnet pa Mount Morn.son pa Fo rmoc;a, Man , t 
minner s.ig, att slagskeppen av Kongo-kJa.ss, vilka ure;p ruuo-]· På
. . f b "' tgen byggils som slagkry.ss.are f1ngo namn e ter erg. 

Hangarfarty~. E.nligt. er: amerik~nsk ~apport har ett japan.skt 
hangarfartyg, enllgt besknv~mgen st~1:r~ an Sarato~.a, siktats Vid 
Salomonöarna. Av detta G.kuLe man ~~10Jl,lge~ kunna, formocl:t att ett 
av de stora nya sla~"Gkeppen som vant .s1a l•ange unc,er h,vggn::tJd kan 
ha omändrats till hangarfartyg. Ett tredje fartyg av Syokakan-klas.s 
Ryukaku, blev färdigställt just före slaget i Korallhavet, i vilket det 
blev förstört. Vid samrma tiHfälle sattes Syokaku i brand och blev 
.svårt skadad och man har anledning fönmocla, att Ryozyo på 7,lOO ton 
och minst av de japanska fartygen (lck.så har el~miner at.s. En lik
n::wcle rappo rt betr2iffancle 7,000 tonnaren Tiosyo har icke bekräftats 
och kan möjligen röra samma fartyg. Man tror, att det mystiska 
tredje fartyget P.v S.oryu-kla.ss.en, vilket påståtts bära nam net Km·yo, 
aldrig byggts. I ;;.tället för detta fartyg byggeles Syokaku. 

Kryssare oeh jagare. :Före .slutet av :1>.94?. synes icke mindre än 
28 av Jap:ms ursprungliga 35 krys.sare ha sänkt • .s. Aven om bland 
de.ssa, befunnit sig n'ågra .stora jagare eller övning.sfartyg :w Katori
tvp . eå råder det inget tvivel om att de japanska fö rlusterna äro 
b.et~clande. Under s:1mma period påstås 51 jagare ha .s.änkt.s. Aven 
här måste man emellertid reservera sig för att kam;ke minsvepare 
eller stora torpedbåtar räknats in bland jagarna. De japan,;;ka var
vens årliga P'"o.cluktion torde uppgå till c:a 20 "jagare, varför ersätt
ning."Jr:'\gan är synnerligen alJ.varlig. När kriget hörj ade bac1c Jap~n 
mino:t 1:20 jagare och sjögåenue torpedbåtar i tjänst. Annu återst_år 
sålunda ett betydande antal. E.n av svårigheterna att fixcr~ de JU· 

ran.,ka förlusterna ligger i att de sänkta skeppem9 namn .sa sallan 
kunna fastställas. Hitintills äro de enda källida nmnn en på för]Mad~ 
jagare HPJmakaze, Arasi, OlSio, Uranami och Hata, och liven blan 

de.ssa äro nå g ra tYeksrumm a. 

Ubåtar. Man antar, att Japan började kriget •med omkring_ i~~ 
uhåtar och serlan dC'.ss byggt 01mkring 20 eller 25. Ett foto~rafJ d 

.. ' .. . I 1- kl - ubhcera' es en av Japan.<> .storsta ubatar, "Eor:modhgen av . o . assen P . å bil-
i tvska tidningar efter sin ankomst til.l en eur6petsk ha,mn. Dl ,-tid 

· ~ l f" · t D t fin ns emel e. ·den retu.s chcrats, vtSalle cen .aga av 1n ress.e. e och 
min.:<t 10 fartvg av rlenn't tvp . Drmlacementet är på 2,1.80 .t o~rust
övervgtten,sfarten 20 kna.p. M an tror att ett flygplan in går 1 u, son'l. 
nin<rcn . Dr~ .s. k. clviirgubf,terna mBs-te i det stata hela betrakta~ 
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bes.vikei.se. Det har medclelat.s, att nt1gra av des.s•a enheter haft 
:~t deplacement i uläge på 87 ton. 

ö vriga fartyg. Två första klassens miniäggare Aotaka och Ha
7 

tut::;.ka ful.l.~orclades ~ort nföre k~ig.s:utbrottet. Enligt fransk källa 
kulle de •""Jos.atts apnl 1!)s9 och JU11l 1:9140 respektiv·e. :Man tPor att 
~e äro en för.storrud upplaga av Yacyama på 1,13ö to.n, V'ill-cen har en 
fart av 20 knop. Ytterligare enheter av .Sokuton-typ på 72:0 ton ha 
sjösatts. I-I.ärigenmn har antalet fartyg av denna typ kommit upp 
till c: a två du>Ss in. .Stora linjeångare ha ombyggts till hangarfartyg 
för .sjä>flygplan. 

Italien. 

Ehuru elen italienska skepp:sbyggnaclsverk.sa1111heten fort.sätter att 
gå ~akt a fram å t - bri.st på .stål torde va i' a den väsentliga orsaken 
härtill - uppge,_;; det att .slagskeppen Impero oCJh Roma på 35,000 ton 
båda fu llbordats under senare. häl.ften av 19142. Aven om den sänkta 
Oonte di Cavour tagits upp i Taranto, är det inte troligt, att den 
satts i .stånd igen. Ett fartyg av denna typ, so•m lär ha reparerats i 
Trieste, .kan möjligtvis vara Cavour eller sy.sterfartyget Guilio Ce,sare. 
Några av de snab'ba torpedkryssarna av Regolo-ldaiS:s> på 3,.36e ton 
torde ha s•atts i tjaust, medan det ännu ingenting meddelats om de 
två kryssarna på 8,000 ton av Ciano-klassen, lik.s•Oilll e:i heller om de 
två kry.s\Sarna, ,<om kölsträckts i Trieste för den thailändska flottan. 
En jagar "J med n::umnet Premuda var i tjänst i Medelhavet i jLmi 19'42 
enligt en officie.Jl italiensik koll1imunike. Börst trodde man att detta 
var en av de 8 jagare, so:m bestälJ.cleo enligt 1!);3!) års flottbyggnacl:s~ 
prog~rum . Men det förefaller nu mera troligt att det är fråga om 
den ]ugosl2"viska jag.:uen Dubrovnik, som övertagits av lien italien.s:ka 
flott?.n och fått n_ytt nrumn. Italienska ubåtnr sänka,s. i en ganska 
s~a·bb t akt, vilket framgår av Htt uneler 19±.2 enligt officiella med
glVan:den 20 ubåtar gått förlo!·acle. En a.v de förlorade 11håtarna val' 
O~blato, som sä11kte.s den 1.2 augu.sH 19@. Detta fartyg hade just 
kol6tra" l t .. It l' · l l · l · · · e_;: .s, nar a 10n g1c' mec 1 -;:nget i JUm 1fl.40. En tankångare 
~!lder i taliensk fhgg, f'•CI\11 .sä11ktes av ubåtar i nov. 1942, var förmael
igen Stigc på J;343 ton, byggd 19:24. 
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Tyskland. 

Vid s lutet av 194:2 låg slagsk~ppet Tirpitz i Tron,lheim t'll 

mallB med pan~arskeppen Ad,miral Scl1eer ooh Li.itzow O<.:lt den\ ~ 3~1\ . 
· LI' I ö • ~ · ... b f · S un"a kryssar-en Aclmu·al .1:: 1pper. · s~~~::r&JOn e unno <ng cltarnhor·t " 

Gneisena·u, .den senare fortfarande under reparation, ~>amt h:n<>Och 

fartyget Graf ZeppeJ.in.
0 

Det sistnämnda fart~get tyck.' Ya ra ":~~ 
misslyekan.de eller ·ock.s.a ha pr'ovturerna fra.mv1sat allvarliga f 

1 
. 

f - 'd . k . e t 
konstruktionen, tv man har rån tysk m· a 1c e . gJQrt nt,o-ot fo" . "k 

" , rso-
att använda fartyget för o-ffensivt ändamål. Några metlrldanden 

Olll 
att systerfartyget, s-orm lär ha fått namnet Peter Stra&~Pr. skall ha 

f ullbordats, lär inte föreligga. Ehuru det från fran kt hall har På

.ståtts, att de fyra tyska kryssarna på över 7,000 ton, som Jk\börj ades 

1900, 8kall ha satts i tj.änst, så har man: ännu inte sett till dem, ej 

heller ha några nyheter om •dem pubhoerats. Bland uk\tar, som 

rapporterats sänkta, märkas: U 1J2, 14, 15, :1!6, 18, 119, 25, :21, :28, 31, 32, 

&3, 35, 36, :33, 3!9, 41, 412, 4S, 4-1, 64, &3, 103, 1'0-!, 105, 10S. 107. 108, 109 

100 och 110 utöver de tub-å tar, som rapporterats. sänkta r echn fö rra året. 

SoYjetunionen. 

Enligt ty&ka uppgifter skall blan.d de sänkta .s.ovj etry6ka örl-ogs. 

fartygen b~finna sig Krasnij Krim. Det föreligger emellertid ingen 

bekräftcliS.e på att denna kryssare .sänkt:;;. N annn på jaga:-e och to-r

pedh:'ttar s-om tyskarna IJ<åstått vara i tjänst 'omfatta: Besumnij, 

Bistrij, Serditij, .Smelij, Gnevnij, Lenin ocl1 Tuza. Med un1la ntag av 

Je två sista äro samtliga nya jag·are på omkring 1;600 ton. Det 

meddelas v~dare, att två av de fyra jagarna, som förstö rck: i Nik.ola

jev i augusti 119.4/2, .så grundligt, att deras halvfärdiga skrov ;eke 

kunna 8.nvändas av t;)·skarna, voro Erivan oeh IGrov. 

Grekland. 

Fyra jagare, som överfört.::. från den engelska flo ttP.n t ill de~ 
grekiska, ha fått namnen Pindos i(ex-Bolebr-dke), A:drias (ex-Borderå, 

Kanari.c; (ex-HatherleigJ1) och Miaoulis (ex-Mo·dbury). Ytterligare tv h 
som lcmnma att överföra.'>, komma att få naunnen Xean·hos oc 
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Thenlisto_cleiS. Ä ven fyra korvetter skol a över~föras, elen första blir 

secbtOU!'l.S ~ex-Peony) . De tre övriga f:1 namnen Apostolis, Kriezis 

och Tombaz!.S . I december 1~-.1~ mecklela-d oo, att ulbåten Triton eänkts. 

Holland. 

Tv~ jagnre, ,c;o.m byggts vid Clyde, Jan van Galon (ex-Noble) och 

Tjork H1dcles' (ex-~onpareil), övertog-os 194.2, seelan Isaac Sweers, den 

51;ta åtcnst,ående Jagaren från elen ho1län,clska fl.ottan, gått förlorad. 

En ubåtsjagare, som fått namnet Konigin Wlil'helanina, slränktes i 

8ugn.sti 119±:2 till elen h-olländska flottan. Det var den förutvarande 
USS P C 4'63. 

Norge, 

Bland de britti.sk:l örlog~fartyg !Som överförta till och bemannats 

av den nor.ska flottan, be,finna sig jagarna Eskdale, Glaisda\.e, Lincoln 

och St. Albans .samt korvetterna Acanthus, Englantine, Potentilla ooh 

Rose. .-\.v det faktum d t 1cle inte fått norska n ann n tycks det franngå, 

att de enelast utlånats så länge kriget vara-r. Två uhåtar, Uredcl, 

~edei'mera förlorad, och Ula, ha även hissat norsk flagg. En ub-åts

Jagare, som :förvärYacles från Förenta staterna, har :6ått na;mnet 
Kong H aakon VII (ex-USS PC 41&7). 

Pole.n. 

Den polska fl.ott8.n har iör:st•ärkts med en kry&sare Dragon vil

~en kommer att få ett nytt namn i ffinom tid. Andra förvär~ äro 

~agarna Orka n i(ex-Mymnidon), ISlazak (~ex.J3edale) och ubåten Dzik 

,.ex-B~ar) . Bland förlusterna un-der det senaste året befinner sig 
aven Jagaren Kujawiak (ex-Oakley). 

Rumänien. 

~ . Akkilliga ru!ttän.ska örlogsfartyg ha förlorats i kriget mot 

· Ovj etunion en i Svarta Havet. Man tror att bland de förlo·rade far-
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t~'gen äro jagaren 11arasesti och kanonbåten Locotenent tepr' R 
och motortorp edb~1tarna Viforul och Vijelia. Det är mö j~ '"' e~nl ll€, 
ocks·å jagaren Regele Ferdinand sä11.kts. 

1
"t att 

Spanien. 

Tre krys,s•are Galicia, Almirante Cevera och Miguel dc Gervant 
pit 7,475 ton är.o uneler ombyggnad. Dera\5 åtta 15 cm kanoner 1~ 
omplacerats i fyra clubbeltorn, två förut och två akterut, av vilk~ 
>>B" och ,,x,, äro överhöjcla. ·En katapult har intagit l)latsen, där 
tidigare ett tmn st.ocl mitt på fartyget. •Sex av de tolv torpedtuberna 
ha tagits bort och lv-bestyckningen har ökats så att den nu består 
av tolv 88 n1m1 kanoner o.ch s.exton 37 mm. Alla dessa pjäser äro 
uppställdtt i clubbellavettage. 

~är dessa tre fartyg full.bordat.s kommer kry.s.saren Mendez Nunez 
att tagas iri för en liknan1de ombestyckning. För närvarande består 
elimua av sex 16 cm och tio S:7 mllll kan,oner. Två jagare på omkring 
1,7-00· ton, Alava och Liniers•, kölsträcktes i Oartagena 1193G men deras 
firdig3tä1lande fördröj.de.s av inbördeskriget och arbetet återupptogs 
in:te förrin 1S~SI9. Det avbröts åter ett år senare för att möj liggöra 
förh-ättringar i ritningarna och intill :19412 ha inga nyheter om far
tygen lärmnats. 

Turkiet. 

Den tul'ld.s·ka ubåten Attilay förl:orades uneler övningar utanför 
Ganakale vid Dardanellerna i juli 11942. En annan ubåt, odea min
]ägg~.ncle Batiray på 1;0414 ton, .som sjö~atts i Riei i m ars 1939, har 
aldrig levererats w r turkarna och det är uppenbart att den har över
tagits av· tyskarna. · 

Jugoslavien. 

Uboå ten N edoj,s:::. opererar till~>amman-'! me'd de allierades f] o t t~ 
striclskrafter. Den var jämte motortorpedhåten Velebit - sederu.n~:
fö·rlorad - den e.t~da enhet ,,;om lyckades slippa ut ur Adriatiska 
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;t när Jugo.2hvien ockuperades. Flertalet av de fartyg llO:n;_ ·icke 
(o h .. . 
-[irl'lctes syn8.s a overtag1ts av den itvJienska fl.ottan, medan två små 
:b!itr.r som var uneler byggnad i Kiel beslagtogas av tyskarna. 

Argentina. 

Enl igt en överen,i>komme1se med s.pan.ska regeringen i september 
J9J2 .skall en j ag are av Churryca-typ överLämnas till Argent,ina för 
att ersätta. Corrientes som gick förlorad 1•941. Ett antal uppla.rda 
tyska och italien&k::. handelsångare ha rekviDerats av den argentin:ka 
rrgeringen. Några av de.2sa fartyg t'Ol'cle an.v.ändas som hjäJlpkrys.sare. 

Brasilien. 

Samtliga tre jagare av Marzilio Dias-typ äro nu i tjoämst men 
ingen av de sex :w Acre-kl ass, som kölsträcktoo i Rio 1940, ha:cle ännu 
sjö.\1atis viod si ute t av 1194'2. Sex stora trålare sOilll kölsträcktes i Rio 
J1fJ;J!1 för den engelska fl.ottan överfördes till den brasilianska, när 
lanodet gick med i kTiget mot ax·eLmakterna. De ha fått namnen 
Bureti:J ' Me~ezes, Filipi Canar:JJo, Fernandes Vieira, Hnerique Dias, 
MatlB.s de Alhuquerquc och Vidal de Negreiros. Atta ubåtsjacrare 
~om förvärvat3 från den ame;:ikaneka flottan, ha fått namne~ .. Gua~ 
porc, Gurupi, J aguaru, J aguari.be, Jovari, J ur au, J uruena och J utai. 

Chile. 

Kryssaren Chacahucu på 3,4:37 ton har Olmbestyckats och delvis 
lnoclcrni.smat>s. Den för nu .sex Jc'J cm kanoner istället för tidigare 
två 15 cm kanoner ·och tio 12. cm kanoner. 

Siam. 

Det meddelas att kustförsvusfartygen Dhoruburi, s·Oilll ,strandat 
~ll·iler en stri1d :mot franslm sjöstrid.s1kra:fter i början av 19411 dragits 
0'~ -oc.h infört.<> till ett jrupanskt vuv för reparation. ' . 

(ti;r en artikel i Bras.sey'3 Naval Annual 1943 av Francis Mc Murtrio.) 
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1L Bygg1nadsprogram och budgeter, uppgifter anga 
personal och mate,riel m. m. aende 

Storbritannien. 

Den 27 april meddelats att hangarfartyget Iudomitahlc v . 
tjänst flera månader. Det till-hör Illustriouskla&en, mätu· 2a oo~r1t i 
.smmt hu en booättning på 1)600 man. Det anedclelas ingen lin ton 
hur måEga flyrrplan ln.clamitable kan medföra, me!l Ark ]{,.1.\.al~ 0111 

) ~o.m 
p1ätte. 1;000 t'o.n mirud1.1e, tog samtmanlagt >60 plan. 

GReuter, .27 april 10-!3 .} 

Den nya typen av f'-&kort.fartyg, fr.egattcmrr, k'lm mrt• nu i tjä:J~t 
i allt &törre antal. Sa.mtJ.iga fartyg få namn efter fioLle r llåsmn 
.Sprey, Rother, Lagon. Be;;ättningen uppgår till 1.'2.5----liJO man mot 
718----185 pä. kotvetterna. 

{Llo:Jrrcls LiBt, 3 maj 1943.) 

Den brlttisb. ubåtsjagaren Hallowell s:iöGatte.:; i går Yitl Kaisers 
varv i .Pl'ovi·dence, Rhode Isianrl. HaUowell är det fö rsta i en serie 
på 21 fartyg, som byggas .för den brittiska regeringen. 

,(,Reuter, 15 jul i 1043) 

Värltden:s störste bogserbåtP.r håll::. för närvarande på ·1tt byggas 
på brittiska varv fiir den engelska flottan..s rt!!kning. }'lera ha redan 
satts in i tjänst. De kunna bcgsera fartyg a~ vilken .>.;torlek r>om 
helGt .9åsom t. ex. slag\'llkepp. 

(Reuter, 2.4 apri l 1 Oi3.) 

Marinminister Mae Uonal.d meddela,de elen 7 jun.i. i unJerhu.set 
P..tt Canadas Hottstyrkor nu äro 36 gånger .större än vid kri~sut.brot.te.t. 
Personalen har ökats i proporti•on därtill. Antalet fartyg har stJglt 
f rån 1r5 till 5.00. Manskapsstyrkan är nu 60;000 man, och mAn räknar 
med att elen vid slutet av 1'9H s~all uppnå 90,000. 

.(Reuter, 8 juni 1943.) 

Australi~ke marinministern förkl-arade elen 3 juli, att Austr~l~e:e 
~eqan 11!141 byggt tBO krlg~fartyg och för närvarande äro 4,~00 J1llc~ 1 

ett 
båtar uneler byggnad. V1:dare omtalade han att 2,0\71 fart ;) U: me 
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11manlag t t.onnage av i det närmaste 10,980,000 ton ha reparerats. 
~ far tyg på 1,370,000 ton ha kölsträckts mellan augusti 19412 och 

Jllaj 1943. 
(Reuter, 3 juli :!J943.) 

Den avgående ami ralen, sir Herlbert Fitzherbert, omtalade i en 
aV'•~k t>d.sintervju den 3 maj, att elen indiska flottan de senaste sex åren 
ökat sitt fartygshesMncl mecl1,!800' procent samt sina mamskapsr.;•tyrkor 
med över 1,700 ·pr·ocent. 

(,Reuter, 3 maj 119143.) 

Un•der de sista nitton månaderna ha de förenade nationernas 
(rrned undantag av Storbritannien, Förenta .staterna och Ryssland) flot
tor ökats mad 80 procent. DäTtill ha de satt upp sär&kilda .förband 
med beYäpnacle fraktfartyg, på vilka inall>es 2,,300 s j·äofficerare och 
matrose r tj,än.stgöra. 

sto rleken av de, allierade flottorna fraungår av följande upp
gifter : 

Det kämpande Frankrike {tA!exandriaeskaciern ej medräknad).: 49 
krigs~artyg och 6,150 man. 

H ollai!Cl: ·63 krigsfartyg ·och 6.850 man. 
N or ge: ö.3 •krigsf.artyg och 5,100 man. 
Grekland: 33 krigsfartyg och 5,450 man. 
Pol en: 12 krigsfartyg o.ch 2;600 man. 
Belgien: 7 krigsfartyg o.ch 350 man. 
J ugo.slavien: 3 krigsfartyg och :wo man. 

(Reuter, 19 juli 1'94.3.) 

Förenta staterna. 

Senat-ens finansutskott o:lifentl.iggjorde den 7 jun1 ett uttalande, 
SOm che,fen för fartygsbyrån, konteramiral Cochrano, har gjort inför 
Benaten. Cochranc medclela<de att den arrnerikan.ska Hottan planerar 
~tt I!ytt far:ygsbyggnadsprogra.m, som .skall kosta nära 3,g-,23 miljoner 
~liar. Enhgt progmrnanet skall man bygga fartyg på tillsarmmans 

0,000 ton, från de minsta typerna upp till hangarfartyg. 
(Reuter, 7 jun11J943.) 
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.Senaten antog den 1J8 juni enhälligt lagförslaget om et t 
· · l ' ll t'll "'l tt A b l t ·· · 9 1 an.slaoo på 27,64 milJare er et~ ars 1 " o an:.. v e oppe ar o , :'2. 1niljarde" 

avseelda for nya kl'lgdartyg och h]alpfartyg och 4,.6 lllllJa rJer fö; 
anskaffning av 29,142 flygplan. 

(Reuter, 1.8 juni l9J3.) 

~~.epre.~entan:hwset a.ntog den 14 maj ett la~försl.ag, enligt vilk;e t 
en nul]on ton sma amf1brefartyg skola byggas for flott an. Det fram. 
hölls under debatten att dec;sa f,artyg skoh användas »för a tt öppu 
nya fronter på frä1111mande mark Ö·verallt där detta blir nötlv tindigh~ 
Omkring 70 procent av clet nya tonnaget skall användas ti ll inva.siou.s.. 
fartyg. Lagförsbget, .soun innehär anslag på 1,700 milj oner dolla r 
har nu gått till senaten. I representanthuset förkl1arar Bradley, .so~ 
föreslog för'3lag.ets antn.gande, att fl.ottan .sedan krigets hö rjan har 
byggt 1,:1.<00,000 ton lands·ättningsJiartyg. 

(Reuter, 14 m aj l !J.13.) 

Marindepartementet medd elade den 10 juli att de amerikanska 
varven under det för.sta halvåret Hl43 byggt över 6,000 fartyg av alla 
typer för krigsflottans 11ä:kning. Detta innebär, att produktionen 
ökats med .:250 procent jämfört med första halvåret ;1;942. Departe
mentet meddelade riven, att över 9,{)00 flygplan producerats för flot
tans flyg under första hälften av 1943, eller lika mycket som fram
stälLdes uneler hela året 1'942. Den största ökningen uppvisar produk
tionen av störbbmnbplan. Här har produktiondaleten ökats sex och 
en halv gång jämfört med juni förra året. 

(Reuter, l{) juli 1~H3.) 

Den 17 augusti meddelades från Quincy att ett nytt h angarfar· 
tyg sjösatt.s, näJrnEgen Wasp. Wasp är ett av de två fa rtyg, son; 
skulle erhållit namnen Ori.s.kany och Triconderog.a, men bär nu .~ 
.stället namn ed'ter det hangarfartyg .s·om sänktes 1,5 .septe:rn ber j 94.

vid Gua·d aleanaL 
(Inter Avia, n:r 881.) 

Den 216 april. s jösattes i Newport N.ews hangarfartyget Intrepid, 

ett systerskepp till de tidigare sjösatta Elssex och Yorktown. .. tre 
Därmed ha från ett och sann:ma varv sjösatts inte minJ re an da 

hangarfartyg av större typer sedan Pearl Harbor, .och samm anlag 
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talet nybyggda amerikanska hangarfartyg seelan denna tidpunkt 
~Jl rr!ir nu till nio, n ålmligen Intrepid, E.ssex, Lexingtan, Bunkerhill 
u~~"'yorktown sam t fyra andra som byggts om t ill hangarfartyg från 

:tt tidigare ha Yarit kryssare. 
(.Aftontklningen, 4 maj 19'-1'3.) 

Enligt yad som nu meddelas var det hangarfartyg Cabot, som 
Jöpte av ste.peln den 4 a,pril, ett av de fartyg som ursprungligen voro 
avsodd a att bli kryssa re av Cleveland-typ på 10,000 ton. 

(Inte r .t'l.sia, n: r 863.) 

Blancl hangarfartygen av 10,000 tons typen torde I rudependence 
och Princeton, vilka sjösattes i slutet av juli :l!B42, red.an länge ha 
varit i tjäust. D.e komma närma.::;t att följas av t>ysterfartygen Bel .. 
Jean W·co·cl, Cowpens och :M·on teray, vilken s·~ nare sj ösa t tes den 3S 
f0bruar i i år. 

((rhe Na\·y, april 11943.) 

An talet aunerikanska ha~garfartyg forwätter att öka. 23,000 
tonn are!l Intrepid, som .,..jösattes den 26 april, l-commer snart att följa.s 
av ett systerhrtyg, vars namn har ändrats fnån Kearsarge till Hornet 
till minne av det hangarfartyg, .som gick födorat i oktober 1:942. 

Den 1J8 april .sjösattes den nya kryssaren Canberra på 1·3,000 ton. 
Det merldeL:t.s att de nya e.skortjagarna, vilka byggas i stort 

antal, äro diose1motordrivna. I övrigt likna de den engelska Runt
typen. 200 fn-tyg av denna typ ha beställts, omkring 50 för den 
engel-ska 1lottB.n. 

(The N a vy, j u ni 19'1:3.) 

H:mgarfartyget Hornet, som i oktober i fjol sän:ktes när det 
förde en bombplan.:;.divi.sion fram till en punkt SOO km från den ja
Panska kusten, skall nu ersättas me.cl ett nytt fartyg. President 
Roollevelt har beslutat att detta fartyg skall få namnet 8hangri-La, 
sa.mma mmnn .so.m han gav den plats varifrån de arnerikanska bomb
Planen startade sin raid mot Ttokio den 18 april i fjol. 

(Reuter, :12 juli 1'9t43.) 

' · I en hamn på den amerikanska östkusten sjösattes den :1'6 aug. 
kryssaren Alaska, elen första i en ny klass ·om sex fartyg, som upp-



-666-

kallats efter amerikanska territorier och ()besittningar. Iuo-
ciella uppgifter ha l'ämmat.s om storlelk, tonnage och be;äa ~Ui. 
Amcrib.nska fl.ottan har dock meddelat, att den är <>tö rrc ~~lng. 
tunga kry&sa~·e som finnas nu. de 

(Reuter, 116 augusti 1913.) 

Den tunga kryssaren Oaniberra s jösattes i Quincy elen ~Il a . 
Pl'll 

{Reuter, 1rH april 19-13.) · 

En ny kry.~sare har på lördagen sjösatts här. Den fi('k namnet 
Houston efter den kryssare, som för ett år sedan sän·kte.s. av japanerna 
i s j ö.s l a get vid J av a. 

(Reuter, 19 juni 1W3.) 

Två jagare, en eskortjagare, en kr.)'&~are och en undcn-a!tc nllbltt 
ha tillförts. Förenta staternas väx~. nd.o .sjämakt. Jagarna Gr.tli ug oc!1 

Dortclt sjö,'>atteos inom loppet av sju minuter. Dc ha nam n <•fte r upp

finnaren av eu ~merikansk kul.SJprutetyp ·Jc·h karmmendör Isa>~c Dorteh. 
.som vRr jagarchef under förra v.ärlrd.skriget. Und ern\t1en&b1tter~ 
l•'lashan är den n iondc ,i ordni11gen av de ubåtar, .som under <le seu~s!e 
s juHon veckorna sjösatts i en hamn på Jwrclö.stkusbn. DPn 19 juni 
s.jö.~atte.s llen nya kryrnaren Houston och eskortjaga ren Christopher. 

(Reuter, 21 ju ni 1 O-t3.) 

De nya eskortjagarna komu11a - lik.som jagarna att få na.mn 
eftc ,· sjöh jältar. De första fartygen äro redan i tjänst och flt'i'a följa 
.snabbt ~ fter. :E.s:kortjagaren är större än en korvett .och något mindre 
iin en jagare. Den är kraftigare och ~ffektivare än ko rvetton m~n 
Gakr.ur något av jagarens kmft, fart och bestyckning, som inte ar 
nödv:irl'cligt för konvojtj·än.st. Eskortjagaren är ett specialiserat far
tyg med en b~ttumd uppgift att fullgöra. Gen01m att överta ja gar~as 
plat.s i konvojtjän,sten komm:t e.skortjagarn.a att frigö ra de.,~;as stnd.s
uppgifier i i1ottan ·ooh dess ctridsgrup}Jer och andra uppgifter, som 
enelast jaga,re kan fullgöra. 

(Ou r N a vy, april 10-!3.) 

:Jiarinclepartementet meddelar att ett nytt rekord i fråg a oocr; 
jaga rbyggen har satts i Quincy i M:a.ssachusetts, där eskortjagaren 
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.f{ J'Jl}Oll färdigbyggts på ne dagar efter kölsträckningen. Föreg~t enrle 
~ord var 11ö dagar. 

re 
(REuter, l .septe:mJber 1943.) 

En ny j agare med nMnnet Downos har sjösatts vid örlogsvarvet 
IL }l[are IslarLd för att er.sätt:l det fartyg med samma namn som gick 

rö rJo rat i P ea rl Harbour. 
(Reuter, 2:1 maj HM,3.) 

Marin en meddelar att man fraliDfört begä ran orm masstillverk
ning av två nya typer s märre k rigsfartyg &om man räknar mycket 
på då el et g-äller ubå tsbekämpandet. Den ena fartygs typen, som skall 
bygga.:; av stål och mäta ·60 meter från för till akter, är avsedd för 
konvojtjänst i nordliga farvattnen. Den andra typen är ett träfartyg, 
omkrin g 43 meter långt och utrustat med flera olika antiu:håt.s.vapen. 

(Reuter, 27 maj 19<4.3.} 

:M arind~partewentet meddelade på lördagen att en ny typ eskort
fartyg med två propellrar, kallat fregatt, nu tritt i tj·än,>t. Ett 
tjugotal .sådana fartyg ha byggts för att eskortera Atlantkonvojema. 
Fregatter n a iir·o 9.2 meter långa och '8 meter bre-da. De äro enk~are 
och lättare att bygga än jagarna. 

(Reuter, 23 maj 1,94.3.) 

New York Times. skriver alt Förenta Statomns invaBion.s:båtar 
äro flo tbn.s s tolthet. Två av de viktigas te typerna äro lanclsättnings
:~rtygen f.ör .s.tridsvagnar, .som äro nära 100 meter långa och mät~ 
u,ii\lO ton, och in,fanterifartygen, som äro ungefär hälften så långa. 
Båda typerna i.iro ganska l<ä'ttu och i stån'Cl att ta sig in i vikar för 
ntt la.st~. ur stridsvagnar, andra for1cl·on och personal, men dock tunga 
no~ att för egen maskin ta s ig över oceanen. E:tt stort antal av dem 
~ a gått över Atlanten ·och Stilla havet och gjort clet möjligt att er
ovra brohuvuden på .Sicilien, Henclo·va på New Georgia och Attu bland 
Aleuterna. 

(TT, 27 augus ti l9J.3.) 

S Enl igt vad .som mecl:clelas från officiellt ltåll uppgål' Förenta 
· laternas skeppsbyggnadspro-gmm för 119<4J till över 20 miljoner ton 
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d. w. Planen omfattar .2,000 fartyg, därav 31}). rmabha >>Victor 
fartyg, 200 handels.fartyg av O-typ sa1111 t re.sten »L1bert y>>-fart;rg. Y>--

{R euter, 211 augusti 1\l~a . ) 

Tyskland. 

Någonstan.s på västklosten :w England har upprät td-' et t utbild. 
ning.~.lägcr, där e.sko.rtfartygen övas i den rätta ta1ktikcn att beulöta 
anf~.ll från dc fruktade tyeka ubåtarna. 

Ubåtarna h a r nu ändrat .sin taktik mot det fientliga fly get. De 
förbli nu i ytl:ii ge och lit2. helt på att deras luftvärn 1'l:all förhindra 
bombning på låg höj.d. De senaste t yGk a ubåt.:o.skapel.scl'lla ~iro för
.sodrla med e!1 4·0 mm automatkanon, två 20 mm-pj äse r, en lu[tdrns
kulspruta samt ett flertal rörliga klenkalibriga automat1 a pen . Den. 
na be.styr·kning utgör naturligtvis ett mycket got t stöd vi,[ til lämpau

det av den nya för.svarstaktiken. 
(Dagen,s Nyheter, :1!9 juli l\H3.) 

Japan. 

Den japanska slagfl.ottan synes enligt en uppgift i Lokal
Anzeiger r äkna lö .slag.slk epp, om man bort.ser från förlusterna under 
krio·et och frånräknar ett antal fartyg under byggnad. Av slagGkep-

"' · j " t'llh " d la<>'1uy.ssar-pen äro 10 av förkngs,clatwm - c ara v en 1 oran e s ,.,. 
kl asoen Kongo, Hiyci, .so.m enligt Loncloruförclraget sku1lc förvancll~ 

' f't - t 'd' b t l-nl'no· Av de 
t ill övn in "''s[artvo- men som ater· 'a t s•m 1 1gare es y c' , . 

-~ D • 1 T ka-
fem moderna fä rdigställde.s Hlcil 42,0.00-tonnarna Nishm o c l. a 
ma tsu. De uppges ha en fart på ~:8-30 knop och en best~· c k m ng . av 

. - .. l- - l . De övngn 
<'J 1111 n•lre an 12 -~t. 40,6 -~m - .f).ch 12 -:t- up cm- tanonc~: _

57 
mn-

tre tillhöra en nagot storm klas.s, 40 .000 ton, med 8 ,t n_ 4. 'Nå<Y ·a 
kanoner. De,o,sa slag.skepp heta Sehiwani, Kii och Owan. _r "~-

. ' -- 000 t l e 1 19 4.:> 7 0 
upplvsP- iogar o.m elen tredJe typen pa o.:>, · on oc1 m a ~ ' 

kanoner ges ej i artikeln. 
(.Svenska Dagbladet, 26 april i \JJ,3.) 
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Enligt uppgift från kinesiskt håll kounma de två japanska slga
oieppcn på ,413,000 ton, Kii och Chari,_ d~ färdig~täila~ i :'år. Tvi\ 

l.,rr.skCJPP pa 40,000· ton, Satum och Aln, vantas bh f.a r d1ga 1 sommar. 
5 ''.:::1 

.(Lloyds List, 4 j anu rrri 1943.) 

Enl igt ett mcclclclancle från Tokio den 8 juni skall det ha lyckats 
japanerna att b~irga åtskilliga av de engelska, amerikan.ska och hol
läadska örl ogs1fartyg, som •9änkts i södra Stilla havet, däriibland flera 
krys6'are på .10,000 ton. Vidare meddelas att man påtriHfat Prinee of 
Wales och Rcpul.se. )\ven cleS6a .skola lyftas ·Och iståndsättas. 

(Marine Rw1clschau, augusti 19413.) 

Världens största flytdocka, som bar namnet King George V och 
.;(}ffi sänkte.:;; av engelsmännen i en flottbas för att den icke skulle 
falla i. japanernas händer, har nu kunnat bärga.s av japanska marin
ingenjöre r i samarbete med infödda kinetSi.ska arbetare. 

(·Reuter, 21 juli 1194:3.) 

Frankrike. 

Den franske överbefäl1havaren, general Giraud, inapekteracle elen 
6 september de franSika flottenheterna i Casablanca, däribland slag
&ketppct J ean Bart, som nu håller på att åter sättas i s tånd och inom 
kort kommer att kunna träda i tjänst i de allieradas flottstyrkor . 
S!ag;s1kcoppet skadachs under striden med de amerikanska flottstyrkor
na vid Casablanca i november i fjol. 

{Reuter, 8 september 19i13.) 

En ny ubåt fö r elen fria franska fl.ottan har fått namnet Curie. 

(The Navy, juli 1943) 

h Bärgningsallbetet med de i Toulon sänkta frans'ka krigs.:Eartygen 
ar nu snart avslutats. Arbetena ha h a.fils om hand av en italiensk 

~p . 
ec1alfirma, som haft ett ·.stort antal arbetare .sy.s.sel.:;atta. 
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Flera av de l:J.är""acl.e fa rtvgen befinna s ig i go tt ski .. k 0 1 o ... ~ ' c l -- l~ 

nu repareras•. De båda 7,000 tons krys-sarna Jean de Vil'Une 
0 

~"ola 
Galisonniere ha endast fått {)betydliga skador, QCh toru0 .s nar~ . L:~ 
vara i tjänst. Den tunga krvSI::iaren Duplex var dä remot så ill åter 

gången att man icke kan tänka på att reparera den. a åt.. 

(Nya Dag'lig't Allehanda, 7 maj 19.Ji3.) 

Enlig·t en nyligen inkollllmen uppgift bef·ann sig bland de fart 
Bom sänkte.s i atlanthamnar vid den tyska invasionen 11!)40 - fö rut:! 
förut kända ell'heter - även kanonbåten Etourdi ·C2165 ton), ubåts
jagarna Ch 116, 44,45 och 1Ji6 samt tankifartygen Dordogne orl1 Le Loin"' 

"' (The Navy, ap ril 1'\)43.) 

Holland. 

:För den holl<ändeka flottan har nyLigen en fregat t sj ös•atts i 
E'nglan:cl. Under de fyra. s~sta månwderna har den hol.län cLska flottan 
tillförts 4 nya minsvepare och en korvett, Friso (ex-Carnation). Friso 

var tidigare namnet på en kanon1båt, som gick förlor ad i maj 1940. 

(The N a vy, juni H)43.) 

Brasilien. 

Brasilial!Ske ambaiSISadörcn ' i I..orudon. meddelade den ·6 juli att nio 
jagare och tolv eskortfartyg nyligen byggts på örlogevarven i Rio de 

J anei!'O. 
(Reuter, 6 juli 1943.) 

Portugal. 

Na!Dn ha givits sex emå fiJskeriimspe'ktions1fartyg, av vi.l'ka fyra 
nyligen färdigbyggts i Li.ssabon. Dessa äro Azevis, Bicerda, Espa
clilha oeh Tataga. De ha 250 tons cleplaceanent, göra 2.'5 knoiA'l fart 
()Ch kunna uneler krig Hinnpligen am·ändas ~om uhåtsjagare. 

(The N a vy, april 1!H3.) 




